
 นสิติภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คว้ารางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนั 

Thailand Cyber Top Students 2021 และเป็นตวัแทนประเทศไทย 

พร้อมกบัอกี 9 ทีมเข้าร่วมการแข่งขนั The 3 rd ASEAN Students  

Contest on Information Security in 2021 ณ ประเทศเวยีดนาม 

 ทีม IDK IDK IDK นสิติจากภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย  

นายพิชวัชร ลัคนาธิติ นายอิทธิกร ปุญสิริ นิสิตช้ันปีที่ 4  

นายธนกฤต เมฆอ่อน นสิิตช้ันปีที ่3 และนายธนพลธรณ์ เด่นสริิเดชา  

นิสติชัน้ปีท่ี 2 คว้ารางวลัชนะเลศิ รบัเงนิรางวลั 5,000 บาท พร้อม 

เกียรตบิตัร ในการแข่งขนั Thailand Cyber Top Students 

2012 รปูแบบออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.ภารจุ รัตนวรพันธุ ์ภาควชิา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และเมื่อวันที่ 3  

กันยายน 2564 นายธนพลธรณ์ เด่นสิริเดชา เป็นตัวแทนทีม 

เข้ารบัรางวัลทางออนไลน์ รศ.ประดนเดช นลีะคปุต์ รองอธกิารบด ี

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม

ในพิธีมอบ ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานพันธมิตร จัดการ

แข่งขันขึ้น เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2564 เพ่ือคัดเลือกนิสิต 

Story : Churai Kerdkhuan
ฉบับที่ 43 : 8 กันยายน 2564

    ทีม IDK IDK IDK      วิศวคอมฯ มก.

ชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Cyber Top Students 2021

เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งระดับอาเซียน

นายพิชวัชร ลัคนาธิติ   นายอิทธิกร ปุญสิริ นายธนกฤต เมฆอ่อน  นายธนพลธรณ์ เด่นสิริเดชา  

ผศ.ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอส่งก�าลังใจและแรงเชียร์ให้ทีม IDK IDK IDK สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ

 ระดับอาเซียน และทีมชาติไทยไซเบอร์อีก 9 ทีม น�าชัยชนะและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย 

นักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนประเทศไทย

เข้าร่วมการแข่งขัน The 3 rd ASEAN Students  

Contest on Information Security in 2021 

ในระดับอาเซียน ที่ประเทศเวียดนาม

 นายพิชวัชร ลัคนาธิติ ในนามตัวแทนทีม  

IDK IDK IDK : I don’t know  กล่าวว่า รูสึ้กดใีจ 

ทีท่มี สามารถคว้ารางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนั 

Thailand Cyber Top Students 2021 ซึง่เป็นการ 

แข่งขนั Capture The Flag (CTF) แบบ Jeopardy 

จากผูเ้ข้าแข่งขนัจ�านวน 35 ทมี ๆ  ละ 4 คน จาก 14 

สถาบนัอดุมศกึษา เมือ่เริม่การแข่งขนัผู้เข้าแข่งขนั

ทกุคนจะเหน็โจทย์ทัง้หมด ซึง่แบ่งเป็น 5 ประเภท 

ได้แก่ Pwnable, Reverse Engineering, Web, 

Network/Forensic, และ Crypto/ACM แต่ละ

ประเภทจะมีความยาก วิธีและเทคนิคในการหา 

ค�าตอบที่ต่างกันออกไป ดังนั้นหน้าที่ของผู้เข้า

แข่งขันจะต้องพยายามหาช่องโหว่ในโปรแกรม/

ระบบที่ก�าหนด เม่ือพบช่องโหว่จะมีข้อความลับ 

(flag) ปรากฏ ซึ่งจะต้องน�ากลับมาตอบในระบบ

การแข่งขัน หากถูกต้องก็จะได้คะแนนในข้อนั้น  

และหากตอบถกูเป็นทมีแรก กจ็ะได้คะแนนมากกว่า

ทมีทีต่อบทหีลงั ส�าหรบัโจทย์ในการแข่งขนัครัง้น้ี

ค่อนข้างท้าทายและแปลกใหม่ เนือ่งจากผูอ้อกโจทย์ 

จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber security ชั้นน�า

หลายบรษิทัในประเทศไทย จะเลอืกออกโจทย์ให้

มคีวามทนัสมยัเท่ากบั Software ทีใ่ช้งานจรงิใน

ภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

 โดยพืน้ฐานของสมาชิกทมี IDK IDK IDK ทกุคน 

จะเป็นคนช่างสงสยัและมคีวามเป็นนกัส�ารวจอยูใ่นตวั  

ซึ่งปกติแล้วก็จะเข้าไปฝึกฝนโจทย์ในเว็บไซต์ท่ี

รวบรวมโจทย์ในแต่ละแนวเอาไว้ เช่น picoCTF 

หรอื Hack The Box ท�าให้ทราบว่าโจทย์ในแต่ละ

ประเภทจะต้องใช้เครื่องมือหรือต้องใช้วิธีการใด 

ในการแก้โจทย์ และอีกหนึ่งความท้าทายของ

การแข่งขัน ฯ คือ เป็นการแข่งขันออนไลน์ที่ใช้

เวลาถึง 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ท�าให ้

ผูเ้ข้าแข่งขนัทกุคนต้องเปิดกล้องแชร์ภาพหน้าจอ 

ในระบบ Discord ของผูจ้ดังานเพ่ือความโปร่งใส

ในการท�าโจทย์ ส�าหรับวัยใน Gen Z ดูแล้วอาจ

จะเป็นเรือ่งท่ีท�าให้รูส้กึอดึอดับ้าง แต่เมือ่เข้าใจถงึ 

ทีม่าทีไ่ปว่าท�าเพือ่ป้องกนัการทจุรติกท็�าให้ทกุคน 

ยินดีที่จะปฏิบัติตาม  

 การแข่งขนัครัง้นีส้มาชกิในทมีกม็คีวามกงัวล 

และกดดนัมาก เนือ่งจากเพิง่รวมตัวตัง้ทมีขึน้ใหม่  

จงึไม่ม่ันใจในการจดัการทมี และเทคนคิการท�าโจทย์ 

ที่จะท�าให้สามารถผ่านรอบคัดเลือกไปได้หรือไม่  

แต่ในทีสุ่ดทมี IDK IDK IDK สามารถคว้ารางวลั 

ชนะเลศิ และเป็น 1 ใน 10 ทมีชาตไิทยทีไ่ด้รบัคดัเลอืก 

เป็นตวัแทนประเทศไทยไปแข่งขนั The 3 rd ASEAN  

Students Contest on Information Security in 

2021 ในระดบัอาเซยีน ณ ประเทศเวยีดนาม ซึง่ต้อง

แข่งขนัอีก 3 รอบ ๆ  ละประมาณ 8 ชัว่โมง คอื ในวนัที ่ 

18 กนัยายน 2564 แข่งขนั The Starting Round:  

CTF (Jeopardy) คัดเหลือ 3 ทีม ในวันที่ 16 

ตลุาคม 2564 แข่งขนั The Qualifying Round: 

CTF (Jeopardy) คัดเหลือ 1 ทีม และวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2564 แขง่ขนั The Final Round: 

CTF (Attack & Defense) (Onsite from 

Vietnam and online for teams from other 

ASEAN Member States) เพ่ือชงิรางวลัชนะเลศิ 

อนัดบั 1 รองชนะเลศิอนัดบั 2 รองชนะเลศิอนัดบั 

3 และรางวัลชมเชย ทางทีม IDK IDK IDK จะ

เตรียมตัวฝึกฝน เรียนรู้โจทย์ในลักษณะใหม่ ๆ 

เพิม่มากขึน้ โดยจะศกึษา ค้นคว้าจากเทคโนโลยี

และซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่า

สมาชิกในทีมต้องเรียนหนังสือทางออนไลน์ 

ตามปกติ แต่จะพยายามท�าให้สุดความสามารถ  

นายพิชวัชร กล่าวทิ้งท้าย


