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บทคัดยอ 
 ระบบ GDSN ( Global Data Synchronisation Network ) คือ ระบบเครือขายของขอมูลท่ีทํางาน
อัตโนมัติ ดวยขอมูลมาตรฐาน สามารถเขาใจตรงกันในระดับสากล เพ่ือใหผูซื้อและผูขายในธุรกิจนั้นสามารถ 
ทําธุรกรรม แลกเปล่ียน หรือ ปรับปรุง ขอมูลท่ีมีอยูอยางถูกตอง เท่ียงตรง ในเวลาเดียวกัน ชวยประหยัด
คาใชจาย  ซึ่งเปนประโยชนตอผูประกอบการ  โดยระบบ GDSN นั้น มีสวนประกอบที่สําคัญคือ Data pool 
ซึ่งทําหนาท่ีเก็บขอมูลของสินคาตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีอยูในแตละประเทศ โดยองคกรสมาชิกของ GS1 
จะเปนผูจัดต้ังและควบคุมดูแลการใชงาน   Data pool จากทุกประเทศจะเชื่อมโยงเขาสู Global Registry ซึ่ง
เปนศูนยรวม เพ่ือเปดโอกาสใหผูสนใจติดตอขอมูลของสินคาท่ีตองการใน Data pool ตางๆไดท่ัวโลก 
 สําหรับการจัดต้ัง Data pool ขึ้นในประเทศไทยนั้น ทางสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) จะเปนผู
จัดต้ังและควบคุมดูแลท้ังหมด ผูวิจัยจะศึกษาขอมูลรายละเอียดเชิงเทคนิคท้ังหมดในการสรางระบบ Data 
pool ไมวาจะเปน ระบบซอฟแวร ฮารดแวร ระบบเครือขาย กฎหมายและองคกรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประเมินถึง
ความเปนไปไดในการจัดต้ังระบบ  
 
คําสําคัญ :  GDSN, Data pool 
 
1. ความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันการดําเนินธุรกิจมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ธุรกิจใดสามารถลดตนทุนในการจัดการ
ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะไดเปรียบในการแขงขัน ปญหาส่ิงหน่ึงท่ีพบคือ การ
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เชื่อมตอส่ือสารขอมูลระหวางคูคามีความซับซอนยุงยาก มีคาใชจายท่ีสูง อีกท้ังการสงขอมูลท่ีผิดพลาด
กอใหเกิดคาใชจาย ทําใหผูประกอบการเรียกรองใหมีการสรางมาตรฐานของขอมูลสินคาในระดับสากลขึ้น ซึ่ง
ทาง GS1 สากล ไดจัดต้ังระบบ GDSN ( Global Data Synchronisation Network ) ขึ้น เพ่ือแกไขปญหา
ดังกลาว ซึ่งระบบ GDSN นั้นเปนแคตตาล็อกสินคาทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีจัดเก็บขอมูลของสินคาตาม
มาตรฐานสากล และเปดโอกาสใหผูท่ีสนใจสามารถเขาไปดูขอมูลของสินคานั้นได ซึ่งเปนการเพิ่มชองทางการ
ทําธุรกรรมระหวางผูซื้อและผูขายสินคา และสามารถส่ือสารขอมูลของสินคาไดตรงกันดวยมาตรฐานสากล 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วและลดความผิดพลาดในส่ือสารขอมูลของสินคาในการทําธุรกรรม โดยองคกร 
GS1 ไดสราง GDSN lnc ขึ้นเพ่ือทําหนาท่ีสงเสริมการใชงานระบบ GDSN อยางถูกตองท้ังในสวนของ
มาตรฐาน, ขอมูลเชิงเทคนิค และการนําไปใชงานเพ่ือใหเกดิประโยชนสูงสุดกับผูประกอบการภายในซัพพลาย
เชน ( Supply Chain ) โดยระบบ GDSN มีสวนประกอบสําคัญ ดังนี้คือ Data Pool ท่ีทําหนาท่ีเก็บขอมูลของ
สินคาตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีอยูในแตละประเทศ โดยองคกรสมาชิก GS1 ในแตละประเทศจะเปนผูจัดต้ัง
และควบคุมดูแลการใชงาน และ Data Pool  จากทุกประเทศจะเชื่อมโยงเขาสู  Global Registry  ซึ่งจะเปด
โอกาสใหผูสนใจติดตอผานเขาไปดูขอมูลของสินคาท่ีตองการใน Data Pool ตาง ๆ ไดท่ัวโลก 
 
2. ทฤษฏีพ้ืนฐาน 
 ในตางประเทศ มีการเปดใหบริการ Data pool จากผูใหบริการรายตางๆ เชน ระบบ 1Sync ของ 
UCCnet / Transora หรือ QRS UPC Catalogue service ของ Inovis และนอกจากนี้ตัวแทน GS1 ในหลาย
ประเทศก็ไดเร่ิมใหบริการ Data pool แลวเชนกัน อาทิ ประเทศสหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย และฮองกง 
เปนตน ท้ังนี้รูปแบบการจัดต้ังระบบ Data pool ในแตละประเทศนั้น มีความแตกตางกันไปต้ังแตการจัดจาง 
บริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาดําเนินการในลักษณะ Outsourcing ท้ังงานติดตั้งและดูแลรักษาระบบ, 
การดําเนินการเองทั้งหมด หรือ รูปแบบผสมผสาน เชน Outsourcing งานติดตั้งระบบครั้งแรก มีการถายทอด
ความรู หลังจากนั้นผูใหบริการ Data pool ดําเนินการบํารุงรักษาเอง ซึ่งขึ้นอยูกับความพรอมและความ
เหมาะสมในแงทรัพยากรตางๆ ของผูใหบริการแตละราย 
 การนําระบบ GDSN เขามาใชในประเทศไทยนั้น ทางสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) มีหนาท่ีใน
การจัดต้ังและควบคุมดูแล โดยคณะวิจัยทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดเชิงเทคนิคท้ังทางดาน ระบบ
ซอรฟแวร ระบบฮารดแวร ระบบเครือขาย กฎหมายและองคกรท่ีเกี่ยวของรวมถึงคาใชจายในการสราง Data 
pool  
 
3. การศึกษาองคประกอบเชิงเทคนิค 
 ในสวนนี้ จะเปนเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับเทคนิคท่ีทําการศึกษาในดาน ความสามารถของ ซอรฟแวร 
ฮารดแวร กฎหมาย และองคกรท่ีเกี่ยวของ 
 3.1. องคประกอบทางดานซอฟตแวร 

จากการศึกษาระบบ GS1 Country Data Pool ของบริษัท GXS    ระบบซอฟตแวรของ Data Pool 
จะประกอบไปดวยระบบที่จัดการรายการสินคาท่ีเปนระบบอิเล็กโทรนิกส (Electronic product catalogue) และ
บริการเชื่อมโยงขอมูล (Data Synchronization) สําหรับ GTINs (Global Trade Item Numbers) รวมถึง UPC 
(Universal Product Code), EANs (EAN International Article Numbers) และคาคุณลักษณะ (attribute) 
ของผลิตภัณฑตาง ๆ  
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ซอฟตแวรเปนระบบหลายเทียร (Multi-tiered application) ท่ีประกอบไปดวยขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์
การใชงานของผูใช (User authentication and verification)  แบงเปน 3 แบบ คือ Web , machine-to-
machine และ EDI ซึ่งการใชงานผานเว็บไซตจะถูกเขารหัสดวย SSL(Secure Socket Layer) version 3 หรือ 
HTTPS ดวย การเขาใชงานขอมูลผลิตภัณฑตาง ๆ จะควบคุมโดยสิทธิ์การเขาใชระบบของ supplier และ
สามารถกําหนดการเขาถึงสําหรับแตละ retailer ได และระบบความปลอดภัยมีอยูในระบบทุก ๆ สวน ตั้งแต
ระดับ Internet หรือ private network มีระบบสํารองขอมูลและตรวจสอบวาผูสงขอมูลเปนตัวจริง 
ความสามารถเดนของระบบมีดังนี้ 

• Value Added Network Supported 
สนับสนุน Value Added Networks (VANs) ท่ีสนับสนุน Internet protocols เชน AS2 , Secure 
FTP , Secure HTTP และ VPN (Virtual Private Network) 

• Full-feature transaction service  
มีบริการครบวงจรสําหรับระบบ Transaction โดย Supplier สามารถตรวจสอบสถานะของขอมูลได
วาสงไปถึง retailer แลวหรือไม นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานการใชงานระบบเพื่อนําไปใชคิดคา 
บริการไดอีกดวย 

• Network Based Translation 
ผูใชระบบ Data Pool สามารถรับหรือสงขอมูลท่ีไมไดเปนมาตรฐานได โดยระบบจะแปลงขอมูลท่ีไม
เปนมาตรฐานดังกลาว ใหเปนมาตรฐานที่ GS1 Country Data Pool หรือปลายทางตองการ  

• Web-based Interface 
มีระบบเว็บไซตท่ีให Supplier กรอกขอมูลผลิตภัณฑของตนแบบออนไลน ซึ่งจะมีการตรวจสอบดวย
วาขอมูลท่ีกรอก นั้นตรงกับมาตรฐานของ GDSN หรือไม นอกจากนี้ยังมีระบบจัดการขอมูลตาง ๆ 
เพ่ือให Retailer สามารถดูขอมูล และสงคํารองขอขอมูลมาทางเว็บบราวเซอรได 

สวนประกอบของระบบ Data Pool Manager 
3.1.1. สวนการเตรียมขอมูลสินคาขึ้นระบบ แบงออกไดเปน 3 แบบตามขนาดของ
องคกร ไดแก 

3.1.1.1. องคกรขนาดเล็ก  
ขอมูลสินคาไมมาก และมีการเปล่ียนแปลงขอมูลสินคา เชน เพ่ิม ลด หรือ

ปรับปรุงขอมูล ไมบอยนัก สามารถกรอกขอมูลออนไลนผานทางระบบเว็บไซตไดเลย 
การเชื่อมตอจะดําเนินการผานทางโปรโตคอล HTTPS ซึ่งมีความปลอดภัย  
3.1.1.2. องคกรขนาดกลาง 

ขอมูลสินคามากกวาขนาดเล็ก ปริมาณขอมูลท่ีจะบันทึกแตละคร้ังมีมาก กรณีนี้
สามารถบันทึกลงไฟลกอนและนํามาอัพโหลดผานทางเว็บไซตภายหลังได 
3.1.1.3. องคกรขนาดใหญ 

ขอมูลสินคามีปริมาณมาก และอาจมีการเปล่ียนแปลงบอย หากกรอกขอมูล
ผานเว็บไซตโดยตรง หรือบันทึกลงไฟลกอนก็ยังเกิดความลาชาและไมสะดวก  สามารถ
ใชการเชื่อมตอแบบ Machine-to-Machine เพ่ือเชื่อมตอกับ Data Pool โดยตรง ซึ่ง
อาจจะใช XML หรือ EDI เขามาชวยในการรับสงขอมูล  
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3.1.2. การลงทะเบียนสินคากับ Global Registry  
 กอนท่ีจะอัพโหลดขอมูลสินคาลงใน Catalogue ควรจะลงทะเบียนสินคากอน ซึ่งระบบ 

Data Pool Manager อนุญาตใหลงทะเบียนขอมูลสินคากับ Global Registry ได 2 วิธีไดแก 
3.1.2.1. Manual Registration  

หลังจากท่ีระบุสินคาและใสไปใน Catalogue แลว เราสามารถลงทะเบียนสินคา
ใน Catalogue ได โดยระบบจะตรวจสอบโครงสรางของสินคาท่ีระบุเอาไวกอนวาครบ
สมบูรณและถูกตองหรือไม กอนท่ีจะสงไปยัง Global Registry ตอไป โดยการ
ลงทะเบียนเองนี้จะเหมาะสําหรับ 

• Supplier ท่ีมีปริมาณ Catalogue นอยซึ่งสามารถสรางรหัสสินคาและดูแลไดผาน
ทางหนาเว็บไซตเลย 

• Supplier ท่ีมีปริมาณ Catalogue มาก แตตองการทดสอบการอัพโหลดแบบ 
Machine-to-Machine 
3.1.2.2. Automatic Registration 

หากไมตองการลงทะเบียนแบบ Manual ระบบ Data Pool Manager จะจัดการ
ลงทะเบียนใหโดยอัตโนมัติ เมื่อขอมูลท่ีอัพโหลดนั้นถูกตองตามรูปแบบของ Global 
Registry โดยมีขอควรระวังไววาขอมูลท่ีไมถูกตองจะไมถูกลงทะเบียน 

3.1.3. การ Publish ขอมูลสินคา 
เมื่อขอมูลใน Catalogue มีสถานะเปน publication ready เราสามารถบอก Data source 

ใหทําการ publish สินคาได โดยระบุขอมูลท่ีตองการ publish และ retailer ท่ีอนุญาติใหดูขอมูล
นี้ได 

เมื่อคนหา Retailer ท่ีตองการไดแลว ใหทําการเลือกสินคาท่ีตองการสงให Retailer 
ดังกลาวดู ซึ่งระบบรายชื่อสินคาอาจจะมีหลายระดับ (Hierarchy) เราควรจะสงดวยลําดับชื่อ
สินคาท่ีสูงท่ีสุดกอน เมื่อสงเสร็จแลวระบบจะเตือน Retailer วามีการสงขอมูลสินคามาใหดวย 
3.1.4. การทํา Data Synchronization 

     เมื่อ Supplier ทําการแจงขอมูลสินคาไปยัง Retailer และ Retailer ทําการรองรอสินคา
ดังกลาวจาก Supplier ซึ่งการรองขอของ Retailer นี้อาจจะไมไดเกิดพรอมกับการแจงขอมูล
สินคาของ Supplier ก็ได กรณีเชนนี้จะตองมีการทํา Data Synchronization เพ่ือทําการปรับ
ขอมูลของทั้ง 2 ฝายใหตรงกัน ซึ่งระบบ Data Pool Manager จะทําใหโดยอัตโนมัติ 

ถาไมมีการ Subscription จาก retailer ก็จะไมมี data synchronization เกิดขึ้น และ
ขอมูลท่ี subscription จะตองตรงกับท่ี publish ไวโดย supplier ดวย ซึ่งขอมูลท่ี retailer 
สามารถ subscription ได เชน  

• ขอมูลท้ังหมดจาก supplier GLN 

• ขอมูลท้ังหมดจาก product classification code 

• ขอมูลท่ีระบุ (จาก GTIN) 
เมื่อ Retailer สงขอมูล subscription แลวระบบ Data Pool ฝงผูรับก็จะสงขอมูลการรอง

ขอนี้ไปยัง Global Registry ตัว Global Registry ก็จะตรวจสอบขอมูล subscription กับขอมูล
สินคาท่ีมีอยูในระบบ และจะสงขอมูลสินคานี้ไปยัง source data pool ท่ีเหมาะสม เมื่อ source 
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data pool ไดรับขอมูลและตรวจสอบวาขอมูลท่ีตนเอง publish กับท่ี retailer ทําการ 
subscription มาตรงกัน ก็จะเกิดการทํา data synchronization ขึ้น โดยมีการสง Catalogue 
Item Notification (CIN) transaction ซึ่งจะมีขอมูลของสินคาอยูดวย สงไปยัง retailer เมื่อ  
Retailer ไดรับ Catalogue Item Notification (CIN) แลวก็จะตอบกลับดวย Item Confirmation 

3.1.5. การบํารุงรักษาขอมูล Catalogue 
เมื่อขอมูลยังไมไดถูกลงทะเบียนหรือ Publish ระบบอนุญาตใหแกไขขอมูลไดดังนี้ 
3.1.5.1. การเปล่ียนแปลงหรือแกไข 

การเปล่ียนแปลง – หมายถึงขอมูลสินคามีการเปล่ียนแปลงและตองแกไข
รายละเอียด เชน เปล่ียน spec เปนตน 

การแกไข – หมายถึงขอมูลสินคาท่ีเคยบันทึกมีการผิดพลาด จึงแกไขขอมูลท่ี
ถูกตองลงไปใหม ในกรณีนี้จะมีการลบขอมูล transaction ท่ีเกี่ยวของกับขอมูลเดิมกอน
การแกไขออก 
3.1.5.2. การลบขอมูล 

สามารถลบขอมูลท่ียังไมไดลงทะเบียนได โดยทําได 3 ทาง ไดแก 

• ผานทางเว็บไซต 
• ผานทาง Tab-delimited text file 

• ผานทางไฟล CSV  
3.1.5.3. การยกเลิกขอมูล (Discontinuing หรือ Canceling) 

ในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนขอมูลไปแลว เราสามารถลบออกจาก Catalogue ได 
โดยจะมีเวลากําหนดเอาไววาสามารถยกเลิกไดหรือไม และสามารถทําได 3 ทาง
เชนเดียวกับการลบขอมูล คือ ผานทางเว็บไซต , ผานทาง tab-delimited text file และ
ผานทางไฟล CSV  
3.1.5.4.  การแทนที่ขอมูล (replacing item) 

สามารถเปล่ียนขอมูลท่ียังไมได publish ได โดยทําได 3 ทาง เชนเดียวกับการ
ลบ หรือ ยกเลิกขอมูล คือ ผานทางเว็บไซต , ผานทาง tab-delimited text file และ ผาน
ทางไฟล CSV  

3.2. ระบบฮารดแวรของ Data Pool 
ระบบฮารดแวรของ Data pool แสดงดังรูปท่ี 3.1 ระบบนี้สามารถรองรับปริมาณและความตองการของ

ผูใชในชวงแรกของการจัดต้ัง Data Pool ได โดยสามารถรองรับจํานวน Retailer/Distirbutor ไดไมต่ํา 10 ราย 
จํานวน Supplier/Manufacturer ไมต่ํากวา 1,000 ราย และจํานวน GTIN ไมต่ํากวา 100,000 GTIN ระบบ
ประกอบดวยอุปกรณดังแสดงในตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1: อุปกรณฮารดแวรของ Data Pool 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย 

1 อุปกรณปองกันไวรัส ท่ี Gateway 1 ชุด 
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ลําดับ รายการ จํานวน หนวย 

2 อุปกรณสําหรับทําหนาท่ีเปน Proxy Server 1 ชุด 
3 อุปกรณสําหรับทําหนาท่ีเปน DNS 1 ชุด 
4 อุปกรณ Firewall 1 ชุด 
5 Bandwidth Management 1 ชุด 
6 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายทําหนาท่ีเปน Web Server 1 เครื่อง 
7 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับทําหนาท่ีเปน Database Server 1 เครื่อง 
8 จอภาพ 17” พรอมอุปกรณควบคุมจอภาพสําหรับเคร่ืองแมขาย 1 ชุด 
9 โปรแกรมปองกันไวรัสสําหรับเครื่องแมขายและเคร่ืองลูกขาย 10 ชุด 
10 อุปกรณ  Server Farm Switch 1 ชุด 
11 อุปกรณ Switch 3 ชุด 
12 เครื่องคอมพิวเตอรทําหนาท่ีบริหารจัดการระบบเครือขาย 1 เครื่อง 
13 ตู Rack  42U 1 ชุด 
14 Closed Rack 15 U 3 ชุด 
15 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 500 VA 5 เครื่อง 
16 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1,500 VA  5 เครื่อง 
17 เครื่องพิมพ Laser  : ขาว-ดํา 1 เครื่อง 
18 อุปกรณ  Switch 2 ชุด 
19 เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายสําหรับเจาหนาท่ี 5 เครื่อง 

  
 

Data Pool
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Internet

PC Client
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Router
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Switch
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PC Client

Router
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รูปท่ี 3.1: แผนผังของระบบเชื่อมตอฐานขอมูลระหวาง Supplier และ Retailer กับระบบ Data Pool 

52



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

 

4. กฎหมายและองคกรที่เกีย่วของ 
ปจจุบันการติดตอสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอร หรือระบบอิเล็กทรอนิกสเริ่มเขาไปมีบทบาทและทวี

ความสําคัญเพ่ิมขึ้นตามลําดับ ซึ่งมีผลตอระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน แตในขณะเดียวกันการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรมีแนวโนมขยายวงกวาง และทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น  ขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรจึงเปนพยานหลักฐานสําคัญ ในการดําเนินคดีอันเปนประโยชนอยางยิ่งกับการสืบสวน สอบสวน  

4.1. กฎหมายท่ีเกี่ยวของในการจัดต้ังระบบ Data Pool  
กฎหมายซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการจัดต้ังระบบ Data Pool มีพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของหลักๆ

อยู 2 ฉบับคือ 
4.1.1. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 

มีใจความวา ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 นั้นคือ การกําหนดนิยามของคํา
ตางๆ ท่ีใชในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การรอรับขอมูลเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสมีคุณคาเทียบเทา
เอกสารท่ีเปนกระดาษโดยทั่วไป สามารถนําไปใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลได ซึ่งจะพิเคราะหถึง
ความนาเชื่อถือของเอกสารจากลักษณะหรือวิธีการสราง เก็บ หรือส่ือสาร โดยไมมีการเปลียนแปลง
ในระหวางกิจกรรมดังกลาว รวมไปถึงการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสเทียบเทากับการลงลายมือชื่อ
จริงของบุคคลนั้น และสวนสําคัญของ พรบ. ฉบับนี้คือ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส 

4.1.2. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
 พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จะมีผลกระทบกับผูใช
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต โดยท่ัวไป และท่ีสําคัญ คือผูใหบริการ ซึ่งจะเกี่ยวของกับระบบนี้
โดยตรง เน่ืองจากคําวาผูใหบริการ นอกจากจะหมายถึงผูใหบริการ (Internet Service Provider 
หรือ ISP) ท่ัวไปแลว ยังหมายถึง ผูดูแลเว็บ และครอบคลุมถึงหนวยงานท่ีมีการจัดบริการออนไลน  

ผูใหบริการตามกฎหมายนี้ ตองทําตามหนาท่ีของ ผูใหบริการ ตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติฯนี้ กลาวคือ "มาตรา 26 ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไว
ไมนอยกวาเกาสิบวัน นับแตวันท่ีขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปนพนักงาน
เจาหนาท่ีจะส่ังใหผูใหบริการผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ไวเกินเกาสิบวันแตไมเกิน 
หนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของ
ผูใชบริการเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหสามารถระบุตัวผูใชบริการนับต้ังแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไว
เปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับต้ังแตการใชบริการส้ินสุดลง ผูใหบริการผูใดไมปฎิบัติตามมาตรานี้ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท"  

สําหรับหลักในหลักในการเก็บขอมูลท่ีจะตองจัดเก็บตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติฯนี้
จะแบงเปนหัวขอหลักๆ ไดเปนสวนๆ 

• ขอมูลตองมีรายการที่สามารถระบุวา  
o ผูใชคอมพิวเตอร เปนใคร  
o เขามาทางเครือขายทางประตูใด  
o มีหมายเลข IP อะไร  
o ใชโปรแกรมประยุกตอะไร  
o ในหวงเวลาใด  

53



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

 

• นาฬิกาของเคร่ืองคอมพิวเตอรหรืออุปกรณส่ือสาร ตองมีการตั้งเวลาใหตรงกับนาฬิกา
อะตอมท่ีใชอางอิง เชน ท่ี NIST (สหรัฐอเมริกา) กรมอุทกศาสตร (กองทัพเรือ) สถาบัน
มาตรวิทยา (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) หรือใชเทียบเวลากับเครื่อง time 
server ผานทางอินเทอรเน็ต เชน เนคเทค (ntp://clock.nectec.or.th) ซึ่งอุปกรณเครือขาย
ท่ัวไป รวมท้ังเครื่องคอมพิวเตอรมาตรฐานทั่วไป สามารถตั้งเวลาใหตรงกับเวลามาตรฐาน
โลกไดดวยความแมนยําในระดับ 1 มิลลิวินาทีหรือดีกวานี้  

• ขอมูลจราจร จะตองมีการจัดเก็บอยางปลอดภัย ไมเส่ียงตอการถูกแกไข หรือส่ือขอมูล
เส่ือมคุณภาพ ในระยะเวลาไมนอยกวา 90 วัน  

นอกจากนี้ผูดูแลระบบตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัย มิใหผูอื่นที่ไมมีสวนเกี่ยวของสามารถ
รุกรานเขาระบบและใชเปนที่กอกวนความมั่นคงของประเทศ  

 4.2. องคกรท่ีเกี่ยวของในการจัดต้ังระบบ Data Pool 
4.2.1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงเนื่องจาก

เปนกระทรวงที่ดานกําหนดการบริหารจัดการกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให
สอดคลองกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 (IT 2010) และแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2549) รวมถึงการวิเคราะหแนวทาง การ
วางแผน และประสานงานในฐานะแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ-เอกชนตลอดท้ังองคกรภายในประเทศและตางประเทศ พัฒนาและนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร นอกจากนั้นระบบ GDSN นี้ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีใหการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เพ่ือใหเกิดเทคโนโลยีไทยที่สรางคุณคาตอเศรษฐกิจและสังคม  

4.2.2. สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (Software Industry Promotion 
Agency หรือ SIPA) ซึ่งเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เปนหนวยงานหลักในการวางแผนและกําหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ของประเทศ ใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นอกจากนี้ยังสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยมุงเนนการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน 
กระบวนการผลิต และการใหบริการท่ีไดมาตรฐานสากล รวมถึงการสรางแรงจูงใจในการลงทุน
ทางดานอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยการเสนอแนะมาตรการทางดานภาษี และสิทธิประโยชน ตางๆ 
ตอคณะรัฐมนตรี และการสนับสนุนการคนควาวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี การจัดใหมีกฎระเบียบ
และมาตรการที่จําเปน ตอการสงเสริมอุตสาหกรรรมซอฟตแวร สงเสริมใหเกิดการคุมครองดาน
ทรัพยสินทางปญญาสําหรับซอฟตแวร และท่ีสําคัญเปนหนวยงานหลักในการประสานงานและ
แกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการทางดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรใหมีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ดังนั้น
ระบบนี้สามารถขอความชวยเหลือ จากทางสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติเพ่ือ
ชวยพัฒนาบุคลากรได 

4.2.3. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (National Electronic and 
Computer Technology Center หรือ NECTEC) นับเปนอีกหนึ่งหนวยงานท่ีมีความเกี่ยวของ เน่ือง
ดวยทางศูนย มีผูเชี่ยวชาญท้ังทางฮารดแวรและซอฟทแวรท่ีเกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีอารเอฟ
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การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 

 

ไอดีไปใช รวมถึงมีผูเชียวชาญดานการบริหารโซอุปทานดวยสารสนเทศ และระบบ Rosttanet เปน
ตน 

4.2.4. นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย และหนวยงานใน กระทรวงพาณิชย เชนกรมการคา
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรม
สงเสริมการสงออก กรมเจรจาจาการคา  ระหวางประเทศ องคการคลังสินคา ลวนมีความเกี่ยวของ
เนืองจากสินคาท่ีใชในระบบอาจจะเปนสินคานําเขาหรือสงออก นอกจากน้ีระบบนี้ยังอํานวยความ
สะดวกใหกับระบบหวงโซอุปทาน ซึ่งเปนหนึ่งในนโยบายระดับประเทศ ซึ่งเปนในแนวทางเดียวกับ 
กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานใน กระทรวงอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เน่ืองจากหนวยงานเหลานี้เกี่ยวของกับการผลิตผลิตภัณฑ
เพ่ือใหไดสินคาอุปโภคบริโภค กรมศุลกากร จะเกี่ยวของในการนําสินคาเขา สวนกรมสรรพสามิตจะ
มีผลกระทบในเรื่องของภาษีหลังการขาย 

 
5. สรุปผล 
 การนําระบบ DGSN มาใชในประเทศไทยนั้น หลักสําคัญอยูท่ีระบบ Data pool ซึ่งมีองคประกอบ
เชิงเทคนิคสําคัญหลายๆอยางในการจัดต้ัง ไมวาจะเปนดาน ระบบซอฟตแวร ระบบฮารดแวร ระบบเครือขาย
กฎหมายและองคกรท่ีเกี่ยวของ ซึ่งความสามารถทางเทคโนโลยี กฎหมายและองคกรท่ีเกี่ยวของในประเทศ
ไทยสามารถรองรับการทํางานของระบบไดเปนอยางดี อีกส่ิงหน่ึงท่ีสําคัญคือ การนําความสามารถและ
ประโยชนของระบบ GDSN มาเผยแพรและใหความรูกับผูประกอบการ จะชวยใหผูประกอบการสามารถนํา
เทคโนโลยีท่ีมีอยูมาใชในธุรกิจใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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