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“ดอีเีอส”เรง่ปนนักรบไซเบอร ์รฐั-เอกชนต้องการกว่าแสนคน 

  

 รมว.ดีอีเอส เร่งสร้างบุคลากรไซเบอร์ แก้ปญหาขาดแคลนแรงงานเพือรับภัยคุกคามทาง 

ไซเบอร์ในระยะยาว ล่าสุด จัดกิจกรรมเฟนหาคนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจเข้าสู่อาชีพด้านไซเบอร์  

รับฝกงานและให้ทุน 

 วันนี (11 พ.ย.) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ

สังคม (ดีอีเอส) เปดเผยว่า รัฐบาลกําลังเร่งแก้ปญหาการขาดแคลนบุคคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี ซึง

ถือเปนเรืองใหญ่ เนืองจากการทํางานในสาขานี มีทักษะความเชียวชาญพิเศษ และต้องหมันพัฒนา 

ฝมือและประสบการณ์ให้ทันกับภัยคุกคาม ทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยกระทรวงฯประเมินคาดว่า

จะต้องใช้บุคลากรทีมีความเชียวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตีจํานวน 1 แสนคน จึงจะเพียงพอต่อความ

ต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการปองกันรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ กระทรวง 

ดีอีเอส จึงต้องเร่งส่งเสริมและเพิมบุคลากรด้านนีให้มากทีสุด 

 สําหรับ สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ที

จัดตังขึนเมือช่วงต้นป จะเปนหน่วยงานหลักในการดําเนินการเรืองนี ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา 

ในการพัฒนาหลักสูตรให้มากขึน ซึงปจจุบันคนก็หันมาสนใจเรียนด้านนีมากขึนเพราะได้รับ

ค่าตอบแทนสูงเมือเทียบกับสาขาอาชีพอืนๆ นอกจากนีทางกระทรวงฯ จะจัดกิจกรรมและหา

ผู้เชียวชาญมาอบรมให้กับบุคคลทีสนใจ โดยมีใบเซอร์ฯ รับรองเพือให้มีคนเก่งมากขึนและสามารถ

ประกอบอาชีพเปนทียอมรบัของเอกชนได้ 

 นายชัยวุฒิ กล่าวต่อว่า ในเรอืงค่าตอบแทนทีแตกต่างกันของภาครัฐและเอกชน จนไม่มีคนมา

ทํางานภาครัฐนันไม่ใช่ปญหา เพราะจะทําให้เอกชนเข็มแข็ง ส่วนภาครัฐจะทําหน้าทีกํากับดูแล แต่ก็จะ

พยายามดึงคนเก่งๆเข้ามา ซึงในส่วนของ เงินเดือนค่าตอบแทนของ สกมช. ก็ไม่ใช่ระบบราชการ เปน

องค์กรมหาชนเงินเดือนจะสูงกว่า ก็สามารถดึงดูดใจ ให้คนเข้ามาทํางานให้รัฐมากขนึ 

 ด้าน พลเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมันคงปลอดภัยไซ

เบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า สกมช. ได้จัดกิจกรรมแข่งขันด้านไซเบอร์ฯในประเทศไทย เพือสร้างความตืนตัว 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขา่วจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ ฉบับประจําวันท ี12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 หน้า   มูลค่าข่าว 180,000 .- 
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และพัฒนาคนด้านนีตังแต่เด็กระดับมัธยมศึกษา จนถึงประชาชนทัวไป มีผู้สมัครทังหมด 204 ทีม 

มากกว่า 600 คน ชิงรางวัลกว่า 5 แสนบาท สูงสุดของการแข่งขันทางด้าน ไซเบอร์ในประเทศไทย และ

ได้ทีมชนะเลิศแล้ว ถือเปนการสร้างเครือข่ายทางไซเบอร์และร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานเอกชน

เพอืพัฒนาบุคลากรทาง ด้านความมันคงปลอดภัยไซเบอร์ ไมต่ากว่า 2,250 คนในปหน้า 

 สําหรับจากการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021 ได้ผู้ชนะในระดับต่างๆ ทัง 3 

ระดับ ได้แก่ 

 ระดับมัธยมศึกษา หรือ Junior ได้แก่ 

 อันดับ 1 ทีม C3ck สมาชิกประกอบด้วย นายชยังกูร ศรีวงษ์ นายภูมิศักดิ ศรีพันธบุตร นายธน

ดล ไชยสุทัศน์ จาก วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี 

 อันดับ 2 ทีม kikuanone สมาชิกประกอบด้วย นายธนพัทธ์ เข็มทอง นายกันตินันท์ มงคล

ภิญโญภาส นายชยุต โฆษิตวณิชย์ จาก โรงเรยีนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 

 อันดับ 3 ทีม Akatsuki สมาชิกประกอบด้วย Matin Kositchutima , Jeerapat Suanthong , 

Theeraphat Trongmetheerat จาก โรงเรียนกําเนิดวิทย์ 

 ระดับอุดมศกึษา หรือ Senior ได้แก่ 

 อันดับ 1 ทีม The Goose สมาชิกประกอบด้วย นายธนัส วงศ์สมุทร นายก้องภพ จริยาสถาพร 

นายพชรพล แสนแก้ว จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 อันดับ 2 RedCheep สมาชิกประกอบด้วย Kittipat Dechkul , Purinut Wongwaiwuttiguldej 

, Ponlawat Suparat จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 อันดับ 3 ทีม GIVE ME THE FLAG สมาชิกประกอบด้วย Jomphat Itsarawisut , Suchon 

Chatavaraha , Patipan Buranangura จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ระดับประชาชนทัวไป (อายุไม่เกิน 30 ป) หรือ Open ได้แก่ 

 อันดับ 1 ทีม Lorem ipsum dolor sit amet est สมาชิกประกอบด้วย Weerawat 

Pawanawiwat , Pongsakorn Sommalai, Thatchapatt Kesornsri 

 อันดับ 2 ทีม CPCUCTF สมาชิกประกอบด้วย Pattara Teerapong , Rachata Kampitak 

,Meatasit Karakate 

 อันดับ 3 ทีม BkrStrt1rrglrs สมาชิกประกอบด้วย Puwit Yahom, Natsasit 

Jirathammanuwat , Nattapat Tippo  

 และสําหรับผู้ทีคะแนนสูงสุด Most Valuable Player หรือ MVP ในรอบ Final Round ในการ

แข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021 ในครังนี ได้แก่ นายก้องภพ จริยาสถาพร จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย สําหรับน้องๆ ทีชนะยังมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน Cyber Sea Games ซึงกําลังจะจัดขึนใน

วันศุกร์ที 26 พฤศจิกายน 2564 นีด้วย 

 


