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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ำม*ี)  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ :  iFarmer+ แอพพลิเคชั่นส าหรับจัดการฟาร์มโคนม 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน : ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  
ที่อยู่ : 91 หมู่ 4 ถนนติวำนนท์ ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 12130 
โทรศัพท์ : 02-5012438  โทรสำร : - เว็บไซต์ : http://biotech.dld.go.th/webnew/index.php/th/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) : นำยชำคริต บุตรรักษ์ ต ำแหน่ง : นำยสัตวแพทย์ปฏิบัติกำร 
โทรศัพท์ : 02-5012438  โทรสำร : - 
มือถือ : 083-741 1003  อีเมล์ : chakrit_arm@outlook.com และ manage@dld.go.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

กำรจัดกำรฟำร์มโคนมผ่ำนแอพพลิเคชั่น iFarmer+ 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 

1) จ ำนวนผู้กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 จำกฐำนข้อมูลฟำร์มโคนมท้ังหมด 
2) ประสิทธิภำพระบบสืบพันธุ์โคนมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10-20  
3) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนมำกกว่ำร้อยละ 90 
4) ฐำนข้อมูลโคนมในฟำร์มท่ีถูกต้อง แม่นย ำ เป็นปัจจุบัน และเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 
5) กรมปศุสัตว์น ำข้อมูลไปใช้ในกำรประเมิน คัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์โคนมเพ่ือผลิตพ่อพันธุ์โคนมและสำมำรถ

ใช้วำงแผนกำรส่งเสริมเกษตรกรได้อย่ำงมีแม่นย ำและมีประสิทธิภำพ 
 

 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : iFarmer+ แอพพลิเคชั่นส าหรับจัดการฟาร์มโคนม 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ประเทศไทยก้ำวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งหมำยรวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีต่ำงๆ มำช่วยในกำรพัฒนำประเทศ  
อีกทั้งภำพรวมของกำรผลิตในสำขำกำรปศุสัตว์นั้นมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องตำมสภำวะกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
โดยเฉพำะในสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ เช่น โคนม ซึ่งมีปริมำณกำรผลิตที่ขยำยตัวได้อย่ำงต่อเนื่องและนอกจำกนี้ใน 
ปี พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะเข้ำสู่ข้อตกลงกำรค้ำเสรีกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ส่งผลให้ภำษีกำรน ำเข้ำนมผง
เหลือร้อยละ 0 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  

ประเทศไทย จ ำเป็นต้องเร่งเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิตโคนม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ รวมทั้งสภำวะกำรเกิดโรคระบำดทั้งในคนและสัตว์ เพ่ือให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีในระยะยำว และเพ่ิม
ศักยภำพในกำรแข่งขันในยุคกำรค้ำเสรี โดยมุ่งเน้นในกำรใช้ทรัพยำกรในท้องถิ่นซึ่งมีควำมหลำกหลำย ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรผลิต กำรพัฒนำคุณภำพอำหำรสัตว์ กำรจัดกำรสุขภำพสัตว์ กำร
จัดกำรฟำร์ม และกำรปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งทั้งหมดต้องอำศัยระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ ถูกต้อง แม่นย ำ ส ำหรับกำรวำงแผน 
กำรตัดสินใจ และกำรปฏิบัติงำนภำยในฟำร์ม ด้วยกำรพ่ึงพำตนเองจำกเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน   

ส ำนักเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ ได้พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณวิจัยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำกส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในกำรพัฒนำระบบจัดกำร
ฟำร์มโคนมเป็นแอพพลิเคชั่นที่สำมำรถใช้บน Smart phone ในชื่อ iFarmer+ เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้เข้ำถึงระบบ
ฐำนข้อมูลโคนมในฟำร์มของตนเอง  ส ำหรับบริหำรจัดกำรฟำร์มได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว โดยเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของ
กรมปศุสัตว์ ท ำให้เกษตรกรที่ใช้บริกำร สำมำรถติดตำมข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำฟำร์มได้
สะดวกรวดเร็ว ซึ่งแอพพลิเคชั่น iFarmer+ จะมีระบบกำรแจ้งเตือนเหตุกำรณ์ส ำคัญในฟำร์ม ท ำให้เกษตรกรไม่พลำด
เหตุกำรณ์ส ำคัญในฟำร์ม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเหตุกำรณ์ส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ของโค ได้แก่ กำรผสมเทียม กำร
ตรวจท้อง กำรแห้งนมและกำรคลอด ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพระบบสืบพันธุ์ ลดวันท้องว่ำงและลดต้นทุนกำรผลิตให้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพระบบสืบพันธุ์ดีขึ้นร้อยละ 10-20 ระยะวันท้องว่ำง และระยะเวลำกำร
คลอดถึงผสมครั้งแรกลดลง เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และแก้ไขปัญหำได้ถูกต้อง จำกกำร
ใช้ข้อมูลรำยฟำร์ม ที่เกษตรกรเป็นผู้บันทึกเอง และหน่วยงำนกรมปศุสัตว์ น ำข้อมูลฟำร์มไปใช้ใน ประเมิน คัดเลือก และ
ปรับปรุงพันธุ์โคนมของประเทศต่อไป 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน์ กรมปศุสัตว์ : “เป็นองค์กำรที่น ำและขับเคลื่อนกำรปศุสัตว์ไทย สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลำดโลก” 
พันธกิจ : “พัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงำนวิจัยต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรปศุสัตว์ในทุกมิติ  

ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนฐำนข้อมูล ด้ำนกำรผลิต และด้ำนกำรตลำด”  
เป้าหมาย : “มุ่งเน้นในกำรสร้ำงให้กำรปศุสัตว์ไทยเกิดควำมม่ันคง น ำมำซึ่งควำมมั่งคั่งให้กับเกษตรกรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
เพ่ือท ำให้เกษตรกรและสังคมมีคุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำงยั่งยืน” 
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ส าคัญ  

 
รูปกระบวนกำรท ำงำน 

  

กำรจัดกำรเรื่องข้อมูลโคในกระบวนกำรเดิมในระยะแรกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลต่ำง ๆ ของโค 
เช่น ประวัติโค เพศ พันธุ์ อำยุ ระยะกำรให้นม วันผสมเทียม น้ ำเชื้อที่ใช้ หรือบันทึกด้ำนสุขภำพต่ำง  ๆ ในสมุดบันทึก
ประจ ำฟำร์มของเกษตรกรเองหรือบัตรประจ ำตัวโคนม (ผท.1) ที่ออกให้โดยกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นรูปแบบของเอกสำรจัดเก็บ
ไว้ในฟำร์มอย่ำงเดียว ไม่สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรส่งเสริมและบริหำรจัดกำรได้ รวมทั้งมีควำมเสี่ยงที่ข้อมูลจะ
สูญหำยและผิดพลำดได้ ต่อมำส ำนักเทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ได้มีกำรพัฒนำโปรแกรม iFarmer โดยน ำข้อมูลจำก
เอกสำรต่ำง ๆ ภำยในฟำร์มมำจัดท ำเป็นระบบฐำนข้อมูลโคนมให้อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ และด ำเนินกำรตรวจสอบและ
บันทึกข้อมูลต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน โดยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถดูข้อมูลและน ำข้อมูลไปวิเครำะห์ เพ่ือใช้
ส่งเสริมและพัฒนำฟำร์มเกษตรกรต่อไปได้ 

ในระยะแรกเกษตรกรจะสำมำรถดูข้อมูลต่ำง ๆ ของฟำร์มตัวเองได้จำกโปรแกรม iFarmer ผ่ำนเว็บบรำวเซอร์  
ซึ่งจะต้องเข้ำระบบทุกครั้งจึงจะสำมำรถดูข้อมูลได้ ต่อมำเกษตรกรมีกำรใช้สมำร์ทโฟนอย่ำงแพร่หลำย ทำงผู้พัฒนำจึง
เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำต่อยอดโปรแกรมกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลฟำร์มโคนมผ่ำนบนสมำร์ทโฟนขึ้น ปัจจุบันจึงได้
พัฒนำแอพพลิเคชั่น iFarmer+ เพ่ือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสำมำรถบันทึกข้อมูลโคและเข้ำถึงข้อมูลของฟำร์มตนเองได้ง่ำย 
และแจ้งเตือนเหตุกำรณ์ส ำคัญในโคท่ีเกิดขึ้นแก่เกษตรกรได้ เช่น ก ำหนดคลอด ก ำหนดกำรพักท้อง ก ำหนดกำรกลับสัด  
21 วัน และ 42 วันหลังผสม โคไม่กลับสัดหลังคลอดเกิน 60 วัน โคไม่กลับสัดหลังผสมเกิน 90 วัน โคครบก ำหนดตรวจท้อง 
โคสำวอำยุเกิน 18 เดือนยังไม่ผสม และโคผสมติดยำก ท ำให้เกษตรกรที่ใช้ iFarmer+ สำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลต่ำงๆ 
ของโคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และแจ้งเจ้ำหน้ำที่ได้เองโดยไม่ต้องรอ ส่งผลให้กำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
สำมำรถลดวันท้องว่ำง เพ่ิมประสิทธิภำพระบบสืบพันธุ์และเพ่ิมผลผลิตในฟำร์มได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล :  
กำรปรับปรุงคุณภำพบริกำร โดยกำรพัฒนำ iFarmer+ แอพพลิเคชั่นส ำหรับจัดกำรฟำร์มโคนม เพ่ือให้เกษตรกร

เจ้ำของฟำร์มโคนม สำมำรถบริหำรจัดกำรฟำร์มตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลโคนมในฟำร์มของ
ตนเองได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว และสำมำรถบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลกำรผสมเทียม ผลกำรตรวจ
ท้อง ข้อมูลกำรแห้งนม ข้อมูลกำรคลอด นอกจำกนี้ เกษตรกรยังสำมำรถบันทึกข้อมูลผลผลิตน้ ำนมในฟำร์ม และประวัติ
กำรป่วยของโคในฟำร์มได้อีกด้วย และจุดเด่นที่ส ำคัญที่ท ำให้แอพพลิเคชั่น iFarmer+ คือระบบกำรแจ้งเตือนเหตุกำรณ์
ส ำคัญที่เกิดขึ้นในฟำร์ม (Push Notification) ในทุกๆ วัน เวลำ 06.00 น. โดยเกษตรกรสำมำรถเลือกกำรแจ้งเตือนที่
ต้องกำรได้ด้วยตนเอง 


