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คาํนาํ 
 

 ปัจจบุนัการทําฟาร์มโคนมทัง้ในรูปฟาร์มขนาดเลก็ถงึฟาร์มขนาดใหญ่นัน้ มีเป้าหมายท่ีสาํคญัคือการผลติ

นํา้นมดิบให้ได้กําไรสงูสดุ ดงันัน้ผู้ เลีย้งจงึต้องมีความสามารถในการจดัการให้อาหารโคนมอยา่งมีประสทิธิภาพทัง้ใน

แง่ตรงตามความต้องการของโคนมในแตล่ะระยะและมีสตูรอาหารราคาตํา่สดุ ซึง่จะชว่ยให้ฟาร์มประหยดัต้นทนุ

คา่อาหารโค เพราะต้นทนุคา่อาหารจะมีสดัสว่นถงึกวา่ร้อยละ 75 ของรายจา่ยในฟาร์มทัง้หมด หากผู้ เลีย้งมี

ความสามารถจดัการด้านอาหารได้เป็นอยา่งดีจะทําให้ระบบการทําฟาร์มโคนมประสบความสาํเร็จและยัง่ยืน 

 เทคโนโลยีด้านอาหารสตัว์ท่ีสาํคญัอนัหนึง่ท่ีช่วยให้ได้ผลกําไรชดัเจนคือ การใช้โปรแกรมคํานวณสตูร

อาหารโค แตท่ี่ผา่นมาผู้ เลีย้งและนกัออกสตูรอาหารสตัว์จะพึง่พาการใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปจากตา่งประเทศ ทําให้มี

ข้อจํากดัการใช้ท่ีผู้ใช้ต้องมีพืน้ความรู้ภาษาองักฤษและศพัท์เทคนิคตา่งๆ จงึทําให้ความรู้ในด้านอาหารสตัว์นีถ้กู

จํากดัวงแคบและดมูีความยุง่ยากในการคํานวณเอง ทําให้ความสามารถในการพึง่พาตนเองของผู้ เลีย้งโคนมลด

น้อยลง คําถามจึงมีวา่ “ทําอยา่งไรจงึจะทําให้ผู้ เลีย้งมคีวามสามารถพึง่พาตนเองได้ดีขึน้ และสง่เสริมให้มีการใช้

วตัถดุิบอาหารสตัว์ในท้องถ่ินรวมไปจนถึงการทําให้สหกรณ์และองค์กรท่ีมีการรวมกลุม่กนัอยูแ่ล้ว สามารถสร้าง

รายได้ให้กบัองค์กรได้” ผู้พฒันาโปรแกรมจงึเลง็เห็นวา่หากมีการพฒันาโปรแกรมคํานวณอาหารสตัว์ให้เป็นระบบ

ภาษาไทย จะช่วยให้มกีารขยายฐานความรู้ด้านอาหารสตัว์ออกไปในวงกว้างมากขึน้ และนา่จะเป็นคําตอบท่ีสาํคญั

ของคาํถามดงักลา่วข้างต้น 

 ปรัชญาของโปรแกรมท่ีเขยีนขึน้นีจ้ะให้มคีวามสอดคล้องและงา่ยในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถอา่นและเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง ชดุโปรแกรมจะมีคําอธิบายตา่งๆ คอยช่วยเหลอืเมื่อมีปัญหาการใช้งานและหนงัสอืคูม่ือนีจ้ะช่วย

ประกอบความเข้าใจท่ีถกูต้อง ผู้ เขียนจงึหวงัวา่ผู้ใช้ทกุทา่นตัง้แตเ่กษตรกรก้าวหน้า นกัศกึษา นกัสง่เสริม นกัวจิยั

อาหารสตัว์และคณาจารย์จะสามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมจดัการอาหารโคนมและคาํนวณสตูรอาหารราคา

ตํ่าสดุได้อยา่งรวดเร็วและใช้ประโยชน์ได้มาก 

 โปรแกรมนีเ้มื่อนําไปใช้งานและเห็นวา่ดมีีประโยชน์แล้วขอให้อ้างอิงถึงผู้พฒันาโปรแกรมด้วยเพ่ือเป็น

กําลงัใจในการพฒันาตอ่ไป หากมีข้อคิดเห็นประการใดและข้อเสนอแนะขอได้กรุณาแจ้งให้ทราบได้ทนัที 

 

รศ.ดร.วิโรจน์ ภทัรจินดา Email: virotekku@hotmail.com   Web site: http://ag.kku.ac.th/virote 

รศ.ดร.มนต์ชยั ดวงจินดา Email: monchai@kku.ac.th  Web site: http://ags.kku.ac.th/monchai  

mailto:virotekku@hotmail.com
http://ag.kku.ac.th/virote
mailto:monchai@kku.ac.th
http://ags.kku.ac.th/monchai
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โปรแกรมจัดการอาหารโคนมและคาํนวณสตูรอาหารราคาตํ่าสดุ 
 (KKU Complete Feed, KCF) 

 

โปรแกรมจดัการอาหารโคนมและคํานวณสตูรอาหารราคาตํ่าสดุหรือเรียกสัน้ๆ วา่ เคซ.ีเอฟ 

(KCF) นีไ้ด้พฒันาขึน้โดยแบง่สว่นระบบออกเป็น 4 สว่น คือ สว่นแรกการหาความต้องการโภชนะของโคนม

ในแตล่ะประเภท สว่นท่ีสองการคํานวณสตูรอาหารราคาตํา่สดุ สว่นท่ีสามการปรับปรุงตารางวตัถดุิบ

อาหาร สว่นท่ีสีก่ารเปรียบเทียบโภชนะกบัราคาวตัถดุิบ สว่นเพ่ิมเร่ืองการคาํนวณแร่ธาตสุาํหรับสตัว์ (กําลงั

อยูใ่นระหวา่งพฒันาเพ่ิมเติม) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

การติดตัง้ระบบ 

 โปรแกรม เคซเีอฟ บรรจอุยูใ่นรูปแผน่ CD  ในการตดิตัง้ให้ทําตามแตล่ะขัน้ตอนดงันี ้

1. ใสแ่ผน่โปรแกรมใน drive  แล้วให้ทําการคลกิ 2 ครัง้ ท่ีช่ือแฟ้ม KCF2011T7setup.EXE  

  

2. โปรแกรมติดตัง้จะแสดงหน้าตา่งเร่ิมต้นการติดตัง้ คลิก้ปุ่ ม NEXT  ทีละขัน้ตอน โปรแกรมอาจถามรหสั

ติดตัง้ให้กรอกเลขรหสัตามท่ีได้รับและคลิก้ปุ่ ม NEXT  ตอ่ไป 

 
 

3. เมื่อเสร็จสิน้การติดตัง้โปรแกรม จะปรากฏหน้าตา่งดงัภาพ  ให้คลิก้ปุ่ ม FINISH 
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การเร่ิมใช้งาน 

 ทกุครัง้เมื่อเร่ิมใช้งาน เคซเีอฟ2011 สาํหรับผู้ใช้ Window7 เมื่อเปิดไฟล์ KCF2011T7 ขึน้มา โปรแกรมเอ็ก

เซลจะมีคําเตือนให้ปลดลอ็คการใช้คา่ความปลอดภยั ( Security Warning) ให้ผู้ใช้คลกิเข้าไปท่ีคาํสัง่เลอืก (Option) 

ซึง่จะปรากฏหน้าตา่งยอ่ยขึน้มา ให้เลอืกกดท่ีปุ่ มอนญุาตให้ใช้มาโคร (Enable this content)  จากนัน้กด OK เพ่ือ

กลบัมาเร่ิมใช้โปรแกรม เคซีเอฟ ตอ่ไป  (อยา่ลมืทําทกุครัง้เมื่อเข้าใช้งาน) 

การใช้งาน   

1. คลิก้ปุ่ ม Start ท่ีแถบสถานะ (taskbar ) ของวินโดวส์ เลอืกดงันี ้

Start > Program > KCF 

 
 

2. คลิก้ท่ี ไอคอน(icon)  ช่ือ KCF2011 

หากไมป่รากฏรูปไอคอน ดงัภาพ หรือเมื่อปฏิบตัิตามแล้วไมส่ามารถเรียกใช้งานได้ ให้เรียกโปรแกรม

โดยตรงจาก directory ช่ือ C:\KCF2011\  โดยเปิดแฟ้มช่ือ KCF2011T7.xls 

3. กดปุ่ ม “เปิดการใช้งานแมโคร” (ท่ีกลา่วตอนแรก) 

        เมื่อหน้าตา่งโลโก้(LOGO) ปรากฏ กดปุ่ ม “OK. เพ่ือเข้าสูโ่ปรแกรม หรือกดปุ่ ม “เก่ียวกบั” เพ่ือดู

รายละเอียดผู้พฒันาโปรแกรมและความต้องการระบบ 

4. กดปุ่ ม OK เพ่ือให้โปรแกรมตดิตัง้ชดุคํานวณสตูรอาหารราคาตํา่สดุ (ด้วยวธีิ linear programming , 

Solver Add-Ins) 

5. โปรแกรมจะเข้าสูเ่มนหูลกั 
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ความต้องการระบบ 

 หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) :  Pentium หรือสงูกวา่ 

 หนว่ยความจํา (RAM)  :  อยา่งน้อย 16 MB 

 ฮาร์ดดิสก์ (HD)   :  ต้องการพืน้ท่ีอยา่งน้อย 1.8 MB 

 โปรแกรมสนบัสนนุ (Software) :  วินโดวส์ไทย 7   

    และ Microsoft Excel 2007 หรือสงูกวา่ 

ผู้พัฒนาโปรแกรม 

 รศ.ดร. วิโรจน์ ภทัรจินดา  : ภาควิชาสตัวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ขอนแก่น 40002 

รศ.ดร. มนต์ชยั ดวงจินดา  : ภาควิชาสตัวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ขอนแก่น 40002  
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การคาํนวณความต้องการโภชนะและการจัดการอาหาร 

 

 ในการจดัการเลีย้งโคนมทกุรุ่นทกุระยะ ความจําเป็นท่ีสดุท่ีจะทําให้ฟาร์มประสบผลสาํเร็จหรือไมค่ือ เรา

ต้องทราบวา่โคนมของเรามคีวามต้องการอาหารอะไร ปริมาณเทา่ไรและจดัการให้อยา่งไร ดงันัน้ผู้ใช้ต้องเร่ิม

คํานวณหาความต้องการโภชนะของโคนมเป็นอนัดบัแรกก่อน สาํหรับโปรแกรม เคซเีอฟ คํานวณความต้องการ

โภชนะของโคในแตล่ะรุ่นแตล่ะอายโุดยอ้างอิงฐานข้อมลูจาก Nutrient Requirements of Dairy Cattle 6th ed 1989 

(NRC, 1989) ถึงแม้วา่ปัจจบุนัมีการตีพิมพ์ NRC 2001 แล้ว แตค่า่ความต้องการโภชนะในโคสว่นใหญ่ยงัใกล้เคยีง

เดิม และสามารถใช้ได้ดี แตผู่้ใช้ต้องเข้าใจถึงความแตกตา่งในการเลีย้ง ปริมาณนํา้นมและขนาดนํา้หนกัตวัโค ของ

ตา่งประเทศกบัโคนมไทยซึง่ยงัตา่งกนัอยูม่าก เมื่อผู้ใช้ได้ความต้องการอาหารของโคนมแล้ว จงึจําเป็นต้องมีการปรับ

ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพประเทศไทยหรือสอบถามผู้มีความชํานาญด้านอาหารสตัว์ก่อน ก่อนนําไปออกสตูรอาหาร

ราคาตํ่าสดุตอ่ไป 

 

 คลิกปุ่ม การหาความต้องการอาหารโคนม 

 

 

จากจอภาพจะปรากฏกลอ่งข้อความแสดงประเภทของโค (รูปท่ี3)  ให้เลอืกวา่ต้องการคาํนวณความ

ต้องการโภชนะของโคประเภทใด ความต้องการโภชนะของโคนมจะขึน้อยูก่บัอายหุรือประเภทโค นํา้หนกัของตวัโค 

และในกรณีท่ีเป็นโครีดนํา้นมนํา้นมก็จะต้องการข้อมลูเฉพาะด้านการให้นํา้นมเพ่ิมอีก ข้อสงัเกตการคาํนวณความ

ต้องการโภชนะของโค จะอ้างอิงในรูปนํา้หนักอาหารแห้ง (100% Dry matter) เป็นหลกั ทัง้นีเ้พราะอาหารท่ีโคกิน

จริง จะมคีวามแตกตา่งกนัมากตัง้แตห่ญ้าสด หญ้าหมกั หญ้าแห้ง และอาหารข้น ปริมาณความต้องการโภชนะของ

โคตอ่วนั จงึมีความสมัพนัธ์อยา่งยิ่งระหวา่งปริมาณสิง่แห้งท่ีกิน ซึง่จะมีผลกระทบตอ่การให้ผลผลติตอ่ไป 

 

Tip: ถ้านําความต้องการโภชนะไปออกสตูร

อาหารโดยตรง จะเป็นอยา่งไร? 

## ก็ได้สตูรอาหาร ท่ีอาจจะมีปริมาณโภชนะ

เกินความต้องการอาหารของโคนมไทย 

รูปท่ี 3 
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1. การหาความต้องการโภชนะของโครีดนม 

 

 คลิกปุ่ม โครีดนํา้นมและโคพักรีดนํา้นม 

เมื่อเข้าสูโ่ปรแกรมยอ่ยจะปรากฏหน้าตา่งข้อความให้เลอืกเตมิตวัเลขข้อมลูลงในช่องวา่ง (รูปท่ี4)  

เพ่ือท่ีโปรแกรมจะนําข้อมลูไปคํานวณเปรียบเทียบความต้องการโภชนะของโคตอ่ไป โดยลกัษณะข้อมลูท่ีต้อง

กรอกจะขึน้อยูก่บัวา่เป็นโครีดนํา้นมหรือโคพกัรีดนํา้นม 

ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมลูในช่องสีเทาเทา่นัน้ หลงัจากกรอกข้อมลูเสร็จในแตล่ะขัน้ จะเลือ่นขึน้-ลงในช่อง

ตอ่ไป โดยกด “enter” หรือกด “ลกูศรขึน้-ลง” ผู้ใช้สามารถเปลีย่นแปลงข้อมลูกลบัไป-มาได้ตลอด ขณะท่ียงัอยู่

ในหน้ายอ่ยอยู ่ แตห่ากต้องการเลือ่นกลบัไป-มาระหวา่งช่องหน้าตา่งอ่ืนๆ ให้ใช้ชดุลกูศรท่ีมมุขวาบนของช่อง

หน้าตา่งเทา่นัน้ เมื่อกรอกข้อมลูเสร็จจะดําเนินการคํานวณในขัน้ตอ่ไป โดยกดปุ่ ม “ขัน้ท่ี 2” 

               
 

ตัวอย่าง  

โคนมนํา้หนัก 520 กก. ให้นํา้นมเฉลี่ย 15 กก.ต่อวัน ไม่ต้องการให้โคเพิ่มนํา้หนักตัว  

และผลวิเคราะห์นํา้นมมีไขมัน 3.8% 

โคนมตัวนีต้้องกนิปริมาณสิ่งแห้งและมีความต้องการโภชนะต่อวนัเท่าใด? 

 

1.1 เลือกประเภทของโค 

เน่ืองจากโปรแกรมจะได้คาํนวณความต้องการโภชนะตามประเภทโคท่ีรีดหรือโคพกัรีดนํา้นม ซึง่มี

ความต้องการแตกตา่งกนั ดงันัน้เพ่ือให้โปรแกรมคํานวณถกูต้องจงึต้องระบแุยกประเภทโคโดย 

รูปท่ี 4 
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* ถ้าเป็นโครีดนํา้นม ให้เตมิหมายเลข “1”  ในช่องกรอกข้อมลูสเีทา 

* ถ้าเป็นโคพกัรีดนํา้นม ให้เติมหมายเลข “0” ในช่องกรอกข้อมลูสเีทา 

 

ก) โครีดนํา้นม:  เติมเลข 1  แล้วกดลกูศรลงไปที่ช่องต่อไป 

 

1.2 นํา้หนักตัวโค 

ทัง้โครีดนํา้นมและโคพกัรีดนํา้นมจะเป็นโคท่ีเจริญเติบโตจนเกือบเต็มท่ี และ/หรือมีการเพ่ิมนํา้หนกัตวั

อีกเลก็น้อยโคในกลุม่นีจ้ึงได้กําหนดนํา้หนกัร่างกายในช่วง 400-800 กิโลกรัม ผู้ใช้จึงต้องเลอืกใช้นํา้หนกัตวั

โคอยูใ่นเกณฑ์ดงักลา่ว โปรแกรมจะไม่ทาํการคาํนวณให้ในกรณีที่กรอกข้อมูลตํ่าหรือสูงเกนิที่

กาํหนดไว้ให้ 

 

ข) เติมเลขนํา้หนักโค 520 กก. แล้วกดลกูศรลงไปที่ช่องต่อไป 

 

1.3 นํา้นมเฉลี่ย 

 ในกรณีโครีดนํา้นมให้เติมตัวเลข “กิโลกรัมนํา้นม” ลงในช่องว่าง 

 ในกรณีโคพกัรีดนํา้นมช่องว่างนีใ้ห้เติมเลข “0” (หากเตมิ กก.นํา้นม โปรแกรมก็จะ 

      ไม่นํามาคาํนวณ) 

 

นํา้นมเฉลีย่หมายถึง ปริมาณนํา้นมที่คาดว่าโคจะผลติได้ต่อวนั คา่ของนํา้นมเฉลีย่อาจเป็นคา่จาก

โคตวัเดียว หรือเป็นคา่เฉลีย่ของโคทัง้กลุม่ก็ได้ เช่น โคให้ผลผลตินํา้นมปานกลาง มีคา่เฉลีย่นํา้นม 14 กก./

ตวั/วนั เป็นต้น ข้อสงัเกตหากใช้คา่นํา้นมเป็นคา่เฉลีย่ของกลุม่โค ผู้ใช้ควรปรับเพ่ิมกิโลกรัมของนํา้นมขึน้อีก

เพ่ือให้ครอบคมุโคทัง้ฟาร์ม หรือเพ่ือให้ครอบคลมุโคท่ีให้นํา้นมมากเกินคา่เฉลีย่ของฝงู ไมเ่ช่นนัน้โคเหลา่นี ้

เมื่อกินอาหารแล้วผลผลตินํา้นมอาจลดลงได้ อนึง่โปรแกรม เคซเีอฟ จะมีการคาํนวณปรับตวัเลขนํา้นมให้

เป็นตวัเลขนํา้นมมาตรฐานท่ีระดบัไขมนั 4% (4% fat corrected milk, FCM) ให้ด้วยในช่องด้านขวา เพ่ือ

ใช้เป็นตวัเปรียบเทียบตอ่ไป   

สูตร  กิโลกรัมนํา้นมท่ีมาตรฐานไขมนั 4% (FCM) = 0.4(กก.นํา้นม) + 15 (กก.ไขมนั) 

 

ค)  เติมตัวเลขนํา้นม 15 กก. แล้วกดลูกศรลงไปที่ช่องต่อไป 
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1.4 นํา้หนักตัวเพิ่ม/ลด 

 ถ้าโคมีการเจริญเติบโตเพิ่มนํา้หนักตวั ให้เติมตวัเลขนํา้หนักเพิ่มในช่องนํา้หนักเพิ่ม 

 ถ้าโคมีลดนํา้หนักตัวลดลง ให้เติมตัวเลขนํา้หนักลดลงในช่องนํา้หนักลด 

โครีดนํา้นมท่ีอยูใ่นชว่งแรกของการให้ผลผลติ (Early lactation) มกัมีนํา้หนกัตวัลดลง จากการท่ีโคมี

การดงึเอาสารอาหารท่ีสะสมไว้ในร่างกายมาผลติเป็นนํา้นม เพ่ือชดเชยความต้องการตอ่วนั ดงันัน้ความ

ต้องการอาหารท่ีจะกินเข้าไปจงึลดลงผนัแปรตามเลขนํา้หนกัท่ีลดลง ในทางตรงข้ามโครีดนํา้นมระยะกลาง

การให้นํา้นม (Mid lactation) จะมีการเพ่ิมนํา้หนกัตวั โคจงึมีความต้องการสารอาหารท่ีจะกินเข้าไปเพ่ิมขึน้

ตามสดัสว่นนํา้หนกัท่ีเพ่ิมขึน้ 

อนึง่โครีดนํา้นมท่ีพึง่ให้นํา้นมในปีท่ีหนึง่หรือสองจะยงัมีความต้องการในการเจริญเติบโตทางด้าน

ร่างกายอีก ในการคํานวณสตูรอาหารให้แก่โคกลุม่นี ้ จะต้องจดัให้มีปริมาณโภชนะเพียงพอตอ่การให้ทัง้

ผลผลตินํา้นม และเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตด้วย ซึง่โคเหลา่นัน้ควรมีอตัราการเจริญตัง้แต ่0-0.9 กก./ตวั/วนั 

เช่น โคท้องแรกนํา้หนกัตวั 450 กก. ต้องการให้เจริญเติบโตวนัละ 300 กรัม หรือ 0.3 กก./วนั เป็นต้น 

ในทางตรงกนัข้ามโคท่ีมีอายมุากบางกลุม่อาจอ้วนมาก จนเกินพอดี ซึง่จะทําให้มีปัญหาอ้วนมาก นํา้นม

น้อย จึงควรลดนํา้หนกัตวัโคลง ซึง่ทําได้ 2 ทาง คือ จํากดัปริมาณอาหารท่ีให้ตอ่วนั หรือออกสตูรอาหารให้มี

ความเข้มข้นของโภชนะลดลง โปรแกรมจะสามารถปรับลดความเข้มข้นโภชนะตามสดัสว่นนํา้หนกัตวัท่ี

ลดลงให้ได้โดยการเลอืกกําหนดเกณฑ์นํา้หนกัตวัท่ีลดลง เกณฑ์ตัง้แต ่ 0-1 กก./ตวั/วนั ขณะเดียวกนั

บางครัง้ผู้ใช้อาจต้องการให้โคนมมีการรักษานํา้หนกัร่างกายไมเ่ปลีย่นแปลงก็ไมจํ่าเป็นต้องเติมตวัเลขลงใน

ช่องวา่ง 

 

ค) เติมตวัเลข 0 กก. ลงในทัง้สองช่องเพราะไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงนํา้หนัก 

แล้วกดลูกศรลงไปที่ช่องต่อไป 

 

1.5 เปอร์เซน็ต์ไขมัน 

 ให้เติมตวัเลขเปอร์เซ็นต์ไขมันในช่อง “% ไขมัน” 

 ในกรณีเป็นโคพกัรีดนํา้นมให้เติมตัวเลข 0 ในช่อง “% ไขมัน” 

ความต้องการโภชนะของโครีดนํา้นม จะมคีวามสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกบัสดัสว่นของเปอร์เซ็นต์ไขมนั

นม โคนมท่ีมเีปอร์เซ็นต์ไขมนัมากก็มีความต้องการโภชนะสงู โดยทัว่ไปโคนมจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมนัอยู่

ระหวา่ง 3.0-5.5 แตผู่้ เลีย้งโคนมควรนํานํา้นมดิบของตนเองสง่ไปตรวจหาเปอร์เซ็นต์ไขมนัด้วยเพ่ือจะได้มี

ความแมน่ยําในการหาความต้องการโภชนะของโคนมตนเอง 
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จ) เตมิตัวเลขเปอร์เซ็นต์ไขมัน 3.8% แล้วกดปุ่มคาํนวณความต้องการโภชนะ(ขัน้2) 

1.6 การคาํนวณ 

 คลิกปุ่มคาํนวณความต้องการโภชนะ 

เมื่อกดปุ่ มคาํนวณผลโปรแกรมจะทําการคํานวณความต้องการโภชนะ(รูปท่ี5,6) และแสดงผลในรูป

ปริมาณสิง่แห้งท่ีกิน (DM), ความต้องการพลงังาน TDN และ NEL ความต้องการโปรตีน (CP) แคลเซียม 

(Ca) ฟอสฟอรัส (P) เยื่อใยหยาบ (CF) เยื่อใยในรูป ADF เยื่อใยในรูป NDF ไวตามินเอ และดี  

 

            

     รูปท่ี 5 

 

อยา่งไรก็ตามโปรแกรม เคซเีอฟ มีความสามารถพิเศษในการปรับเปลีย่นความต้องการโภชนะไปเป็นสตูร

อาหารรวม (Total mix ration, TMR) หรือไปเป็นสตูรอาหารข้น (Concentrate ration) ได้โดยอตัโนมตัิขึน้กบั

วิธีการเลีย้งหรือรูปแบบการให้อาหารหยาบ 

- ถ้าผู้ใช้ไมเ่ลอืกชนิดและปริมาณอาหารหยาบ โปรแกรมจะแสดงผลเป็นสตูรอาหารรวม (TMR) 

- ถ้าผู้ใช้เลอืกชนิดและปริมาณอาหารหยาบ โปรแกรมจะแสดงผลเป็นสตูรอาหารข้น 

อยา่งไรก็ตามรายละเอียดการออกสตูรอาหาร ให้ศกึษาจากวิธีการออกสตูรอาหารในภาคท่ีสอง 
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1.7 ตารางรายงานผลความต้องการโภชนะของโค 

โปรแกรมจะประมวลผลความต้องการโภชนะ และแสดงผลแบง่ออกเป็น 3 ตารางยอ่ยในหนึง่ช่อง

หน้าตา่งของจอภาพ(รูปท่ี6.1) 

ตารางแสดงโภชนะ (ตารางบน) จะแสดงผลเป็นความต้องการโภชนะตอ่วนัและสตูรอาหารรวม 

(Total Mix Ration, TMR) หรืออาจแสดงเป็นสตูรอาหารข้นทัง้นีข้ึน้อยูก่บัตารางท่ีสอง (ลา่งซ้าย) ผู้ใช้จึง

ต้องตดัสนิใจวา่ตนเองจะออกเป็นสตูรใด ถ้าต้องการออกเป็นอาหารสตูรรวมTMR(รูปท่ี5) ผู้ใช้ไมต้่องเลอืก

แหลง่อาหารหยาบใดๆ ในขัน้ตอนนี ้ แตใ่ห้ไปเลอืกชนิดและปริมาณอาหารหยาบเมื่อเร่ิมทําการออกสตูร

อาหารท่ีราคาตํา่สดุ (ภาคสอง) ในทางตรงข้ามหากต้องการออกเป็นสตูรอาหารข้น(รูปท่ี6) ผู้ใช้ต้องไปกรอก

ข้อมลูเพ่ิมเติมในตารางลา่งซ้ายมือ 

ตารางอาหารหยาบ (ตารางล่างซ้ายมือ) ประกอบด้วย 3 ช่องคอื ช่องแสดงชนิดวตัถดุิบอาหาร ช่อง

แสดงปริมาณท่ีให้กินสด และชอ่งแสดงนํา้หนกัแห้งของอาหาร จะเป็นการบอกให้โปรแกรมทราบวา่เราจะ

ให้โคกินอาหารหยาบชนิดใดบ้าง (เลอืกได้ไมเ่กิน 5 ชนิด) และแตล่ะชนิดจะกําหนดปริมาณให้กินสดเทา่ไร 

รูปท่ี 6.1 
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(ต้องระบ)ุ ซึง่โปรแกรมจะได้นําปริมาณโภชนะท่ีได้จากอาหารหยาบไปคํานวณเป็นสตูรอาหารข้นตอ่ไป ซึง่

มีวิธีการคือ 

1) ผู้ใช้ต้องกําหนดชนิดอาหารโดยเลอืกคลกิจากปุ่ มชว่ยเหลอืในช่องแรก โปรแกรมจะแสดง

รายการช่ือวตัถดุิบ และให้คลกิเอาเฉพาะท่ีเป็นกลุม่อาหารหยาบเทา่นัน้ เช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง ซงัข้าวโพด เป็น

ต้น เมื่อเลอืกแตล่ะช่ือแล้ว 

2) จะต้องกรอกปริมาณของอาหารหยาบท่ีจะให้โคกินในรูปนํา้หนกัสด วา่ให้กินเทา่ไรตอ่ตวัตอ่วนั 

เช่น ให้หญ้าสด 22 กก.ตอ่ตวัตอ่วนั และให้หญ้าแห้ง 2 กก. เป็นต้น จากนัน้โปรแกรมจะคาํนวณในรูปนํา้หนกั

แห้งให้ทนัทีในช่องตอ่ไป 

เมื่อกรอกข้อมลูอาหารหยาบเสร็จ จะสงัเกตเห็นวา่ตารางโภชนะตารางบนในบรรทดัลา่งสดุ

โปรแกรมจะเปลีย่นจากการแสดงผลสตูรอาหารรวม TMR มาเป็นสตูรอาหารข้น ซึง่ผู้ใช้จะนําไปออกสตูรอาหาร

ข้นในขัน้ตอ่ไป 

ตารางการกนิรวม (ตารางล่างขวามือ) โปรแกรมจะคํานวณสรุปปริมาณอาหารท่ีคาดวา่โคจะกินอาหาร

ได้ตอ่วนั ในรูปแบบตา่งๆ ซึง่ถือเป็นตารางสรุปรวมของโคนม คือในรูปนํา้หนกัแห้ง (Dry Matter, DM) เปอร์เซ็นต์

ของนํา้หนกัโค เปอร์เซ็นต์ของ NDF และนํา้หนกัสด (As fed) ซึง่โคจะได้กินอาหารข้นเทา่ไร อาหารหยาบเทา่ไร 

และผู้ใช้สามารถใช้ข้อมลูของนํา้หนกัแห้งนีเ้พ่ือตรวจสอบวา่โคได้รับสดัสว่นของอาหารข้นตอ่อาหารหยาบ

ถกูต้องไหม (R:C ratio) รวมทัง้สามารถตรวจสอบความถกูต้องตา่งๆ ได้วา่ตรงตามท่ีผู้ใช้ต้องการหรือไม ่ เพราะ

สดัสว่นดงักลา่วจะมีผลตอ่สขุภาพและองค์ประกอบของนํา้นมโค 

 

1.8 ประเภทของความต้องการโภชนะในโค 

1.8.1 ส่วนความต้องการโภชนะต่อวนั (ตารางแสดงโภชนะ) รูปท่ี5 หรือ6 แถวบน 

โปรแกรมจะแสดงรายการโภชนะ 5 ชนิด และปริมาณความต้องการกินสิง่แห้ง ซึง่ผู้ใช้ต้องสงัเกต

หนว่ยท่ีใช้กํากบัในแตช่่องด้วย เพราะคา่ตา่งๆ จะมีผลตอ่การคาํนวณสตูรอาหาร 

1.8.2 ปริมาณการกินสิ่งแห้ง (Dry matter intake, DMI) 

ปริมาณสิง่แห้งหรือปริมาณวตัถแุห้งคือ เนือ้ของอาหารท่ีคงอยูห่ลงัจากระเหยนํา้ออกไปหมด หรือ

เนือ้อาหารหลงัจากหกัความชืน้ออกไปหมดแล้ว โดยคิดเป็นร้อยละของนํา้หนกัแห้ง (100% Dry 

matter, DM) สว่นปริมาณสิง่แห้งท่ีให้โคกินตอ่วนัเรียกวา่ Dry matter intake (DMI) การคํานวณ

อาหารโคนิยมคํานวณในรูปสิง่แห้งเพราะอาหารโคมีความแตกตา่งกนั ตัง้แตห่ญ้าสด ถงึหญ้าแห้ง 

หรือกากเบียร์สดถงึกากเบียร์แห้ง เป็นต้น การคิดในรูปนํา้หนกัแห้งจึงดีกวา่และไมส่บัสน อยา่งไรก็
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ตามผู้ใช้จะเห็นวา่ตวัเลขท่ีแสดงในช่องความต้องการตอ่วนัของสิง่แห้งก็คือ กิโลกรัมของอาหารท่ีโค

ต้องการกินตอ่ตวัตอ่วนั 

 

1.8.3 ค่าพลังงานที่ต้องการต่อวัน 

คา่พลงังานท่ีโปรแกรมแสดงออกมามีอยู ่2 รูปแบบ คือ NEL และ TDN โดยคา่NEL (Net Energy 

for Lactation) คือพลงังานสทุธิสาํหรับการผลตินํา้นม มีหนว่ยเป็น แม็กกะแคลอรี (Mcal) หรืออาจ

แสดงในรูป Mcal/kg ของอาหารแห้ง (สตูรอาหาร) เป็นคา่นิยมใช้กนัมากขึน้เพราะแสดงถงึความ

ต้องการพลงังานสาํหรับโครีดท่ีต้องการเพ่ือการดํารงชีพและเพ่ือการให้นํา้นมในเวลาเดยีวกนั แต่

สาํหรับประเทศไทยอาจหาข้อมลูได้ยากบ้าง เพราะยงัเป็นเร่ืองใหม ่

1.8.4 ทีดีเอน็ (Total Digestible Nutrients, TDN) 

ทีดีเอ็น (TDN) คือพลงังานยอ่ยได้รวม เป็นคา่ท่ีใช้กนัมาแตเ่ดิม และปัจจบุนัก็ยงันิยมใช้อยู ่แม้วา่

คา่ตวัเลขจะเป็นความต้องการพลงังานรวม ซึง่อาจไมต่รงกบัความต้องการโคนมแท้จริง เพราะการ

คํานวณอาจให้คา่เกินความจริงอยูบ้่าง โดยเฉพาะคา่ TDN ท่ีได้จากวตัถดุิบเศษเหลอืทางการเกษตร 

และการเปรียบเทียบคา่ TDN ควรเปรียบเทียบกบัอาหารท่ีมลีกัษณะเช่นเดยีวกนัเช่นอาหารหยาบ

ด้วยกนั คา่นีม้ีหนว่ยเป็นกิโลกรัม และเป็นคา่เปอร์เซ็นต์เมื่อคํานวณเป็นสตูรอาหาร 

1.8.5 โปรตีน (Crude protein, CP) 

โปรตีนคือคา่โปรตีนรวมหรืออาจเรียกวา่โปรตีนหยาบ คา่นีม้ีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบั TDN คือถ้า

ผู้ใช้คาํนวณตามระบบ CP ก็มีโอกาสท่ีจะได้ปริมาณโปรตีนเกินความต้องการโคได้ CP เป็นคา่ความ

ต้องการโปรตีนรวมของโคมีหนว่ยเป็นกรัม หรือคิดเป็นคา่เปอร์เซน็ต์ของสตูรอาหาร ปัจจบุนัเร่ิมมกีาร

ประเมินโปรตีนในระบบ ruminally degradable protein (RDP) และ ruminally undegradable 

protein (RUP) ซึง่ระบบใหมจ่ะชว่ยให้การคาํนวณความต้องการโภชนะและการออกสตูรอาหารได้ตรง

ตามความต้องการโคมากขึน้ 

1.8.6 แคลเซียมและฟอสฟอรัส (Calcium, Ca; phosphorus, P) 

คา่ความต้องการแคลเซยีมและฟอสฟอรัสของโคนมจะมีหนว่ยเป็นกรัมหรือมีหนว่ยเป็นเปอร์เซ็นต์

ในสตูรอาหาร จะเป็นคา่ความต้องการใช้ประโยชน์ได้จริง แตใ่นวตัถดุิบอาหารสตัว์ท่ีเลอืกใช้มกัจะ

แสดงเป็นคา่รวมของแคลเซยีม ฟอสฟอรัสท่ีอยูใ่นรูปท่ียอ่ยได้และยอ่ยไมไ่ด้ ผู้ใช้ต้องพิจารณาใน

ประเด็นนีด้้วยวา่ วตัถดุิบแตล่ะตวัมีคา่ท่ียอ่ยได้หรือใช้ประโยชน์ได้จริงเทา่ไร 

1.8.7 เยื่อใยหยาบ (crude fiber, CF) 

คา่เยื่อใยหยาบมีหนว่ยเป็นกิโลกรัมของความต้องการหรือเป็นคา่เปอร์เซ็นต์ในสตูรอาหาร โคนมมี

ความต้องการเยื่อใยมากเพ่ือชว่ยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจลุนิทรีย์และในการรักษาสมดลุย์ใน
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กระเพาะอาหารโคเอง การคาํนวณสตูรอาหาร TMR หรืออาหารข้น จะต้องให้มีสดัสว่นของปริมาณ

เยื่อใยให้พอเพียงตอ่ความต้องการ อยา่งไรก็ตามวตัถดุิบอาหารในประเทศไทยจะคอ่นข้างมีเยื่อใยสงู

แตก่ารยอ่ยได้ตํา่ ซึง่จะมีผลตอ่การกินได้และอตัราการยอ่ยได้ ผู้ใช้จึงต้องจดัให้พอเพียง 

1.8.8 เยื่อใยเอดีเอฟ (acid detergent fiber, ADF) 

คา่ ADF มีหนว่ยเป็นกิโลกรัม หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในสตูรอาหาร ADF จะแสดงสว่นของเยื่อใยท่ี

ยงัคงเหลอือยูไ่มล่ะลายหลงัจากผา่นสารละลายกรด มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรทท่ีสาํคญัคือ 

เซลลโูลส (cellulose) ลกินิน (lignin) และเถ้าท่ีไมล่ะลาย (insoluble ash) คา่ ADF จะแตกตา่งจากคา่ 

CF ตรงท่ีคา่ ADF จะรวมถงึปริมาณซิลกิา (silica) ซึง่ปริมาณลกินินและซิลกิาในพืชจะมีคา่สมัพนัธ์ 

ในทางลดอตัราการยอ่ยได้ หรือกลา่วได้วา่พืชหรืออาหารท่ีมคีา่ ADF ตํ่าจะมีอตัราการยอ่ยได้สงูขึน้ 

1.8.9 เยื่อใยเอ็นดีเอฟ (neutral detergent fiber, NDF) 

คา่ NDF อาจมีหนว่ยเป็นกิโลกรัม หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในสตูรอาหาร NDF จะแสดงสว่นของเยื่อ

ใยท่ีเป็นเฮไมเซลลโูลส (hemicellulose) เซลลโูลส (cellulose) ลกินิน (lignin) ลกินินท่ีมีไนโตรเจน 

(lignin N) และเถ้าท่ีไมล่ะลาย (insoluble ash) องค์ประกอบเหลา่นีจ้ะไมล่ะลายในสารทําละลายท่ี

เป็นกลาง คา่ NDF จะสมัพนัธ์กบัการกินอาหารของโค นัน่คือถ้ามี NDF ตํ่าโคจะกินได้มากนัน่เอง 

1.8.10 ไวตามินเอ 

คา่ไวตามินเอจะแสดงในหนว่ย International unit, IU ซึง่คา่ท่ีแสดงในความต้องการตอ่วนัต้อง

คณูด้วย 1000 จึงจะเป็นความต้องการจริง แตใ่นการคดิเป็นสตูรอาหารและแสดงในรูป คา่ไวตามนิเอ 

x 1000 IU/kg อาหารแห้ง 

1.8.11 ไวตามินด ี

คา่ไวตามินดีจะแสดงในหนว่ย International unit, IU ซึง่คา่ท่ีแสดงในความต้องการตอ่วนัต้อง

คณูด้วย 1000 จงึจะเป็นความต้องการจริง แตใ่นการคดิเป็นสตูรอาหาร จะแสดงในรูปคา่ไวตามนิดี x 

1000 IU/kg อาหารแห้ง 

 

 

1.9 การพิมพ์ผล 

 คลิกปุ่มพิมพ์ผล (กดปุ่มที่มุมขวาบนของจอภาพ) 

โปรแกรมจะแสดงผลรายการความต้องการโภชนะโคออกมา จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกบัท่ีเห็นบน

จอภาพ สาํหรับรายละเอียดของผลจะแสดงออกเป็น 3 สว่นหลกั คือ สว่นข้อมลูโคนมและข้อมลูความ

ต้องการโภชนะท่ีจําเป็น สว่นรายการวตัถดุิบอาหารหยาบท่ีเลอืกใช้ และสว่นสรุปปริมาณการกินอาหารตอ่

วนัแยกเป็นอาหารข้น (คิดท่ีความชืน้ 12%) และอาหารหยาบ 
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1.10 การปรับค่ากิโลกรัมการกินอาหารข้น 

 

 

 
 

 

 

ในโปรแกรมนีเ้ราสามารถปรับคา่กิโลกรัมการกินอาหารข้นให้ตรงกบัการกินได้ของโคในฟาร์ม ทัง้นี ้

เพราะบอ่ยครัง้ท่ีการคํานวณความต้องการอาหารจะสมัพนัธ์กบักิโลกรัมอาหารท่ีโคกินได้ ซึง่โปรแกรมจะคํานวณไว้

ให้โดยอตัโนมตัิ พร้อมแจ้งคา่เปอร์ซ็นต์โภชนะท่ีเราจะนําไปออกเป็นสตูรอาหารข้นตอ่ไป ดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 6.1, 6.2 

โปรแกรมจะคาํนวณให้วา่โคตวันีจ้ะต้องกินอาหารข้นเป็นจํานวน 6.77 กิโลกรัม  โดยสตูรอาหารข้นคือจะมคีา่โภชนะ

ทีดีเอ็น 64.83% และมีคา่โปรตีนเป็น 17.38% เป็นต้น ลกัษณะเช่นนีเ้ราจะพบวา่บางโคในฟาร์มอาจมกีารกินอาหาร

ข้นมากหรือน้อยกิโลกรัมกวา่นี ้ ซึง่เราจะปรับสตูรอยา่งไร  วิธีท่ีง่ายของโปรแกรมคือผู้คํานวณให้กลบัมาดใูนรูปท่ี 6.2 

จะเห็นวา่มช้ีองให้เตมิตวัเลขการกินอาหารเพ่ือให้ปรับสตูรอาหารข้นได้ ตวัอยา่งเช่นหากเราโคนมของเรากินอาหาร

อยูท่ี่ระดบั 6 กิโลกรัมตอ่ตวัตอ่วนั เราก็เพียงเปลีย่นตวัเลขในช่องสเีทา่ด้านลา่งท่ีเขยีนวา่ช่องนํา้หนกัแห้ง เป็นเลข 6 

กิโลกรัม จากนัน้เคร่ืองจะคํานวณคา่โภชนะในสตูรอาหารท่ีต้องปรับปรุงใหมไ่ด้เป็น มคีา่ทีดเีอ็น 73.12% และคา่

โปรตีน 19.6 % เป็นต้น ซึง่หากเทียบกบัรูป 6.1 คา่ท่ีได้ใหมจ่ะเพ่ิมขึน้ ทัง้นีเ้พราะโคกินอาหารข้นน้อยลง ความเข้มข้น

ของสตูรอาหารข้นจึงต้องมีมากขึน้  หากเราพอใจในคา่ตวัเลขใหมนี่เ้ราก็เพียงจดคา่ตวัเลขท่ีเราได้ใหมนี่ใ้สก่ระดาษไว้

เพ่ือเอาไว้ไปแก้ไขเมื่อเราจะออกสตูรอาหารจริงข้นจริงในภาคท่ีสอง 

 

รูปท่ี 6.2 
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2. การคาํนวณความต้องการโภชนะในลูกโคนม 
 

 คลิกปุ่มลกูโคแรกเกิดถงึหย่านํา้นม (รูปที่ 3) 

เมื่อเข้าสูโ่ปรแกรมยอ่ย(รูปท่ี7) ผู้ ใช้จะต้องใสข้่อมลู 2 สว่น (ในขัน้ท่ี 1) คือ ข้อมลูนํา้หนกัของโค และข้อมลู

ปริมาณนํา้นมดิบหรือนํา้นมเทียมท่ีให้ลกูโคกิน 

 
         รูปท่ี 7 

2.1 นํา้หนักลกูโค 

นํา้หนกัลกูโคท่ีโปรแกรมจะคํานวณข้อมลูให้ควรมีนํา้หนกัอยูใ่นเกณฑ์ 25-100 กิโลกรัม ซึง่เป็นระยะท่ี

ลกูโคแรกเกิดถึงระยะหยา่นมถ้าลกูโคมีนํา้หนกัโตกวา่นี ้ ควรคาํนวณในสถานะภาพโครุ่น อนึง่โปรแกรมจะ

กําหนดอตัราการเจริญเติบโตตอ่ตวัตอ่วนัให้โดยอตัโนมตัิ ซึง่เกณฑ์การเจริญเติบโตนีจ้ะใช้เกณฑ์มาตรฐาน

ทัว่ไป 

2.2 ปริมาณนํา้นมที่ให้เสริม 

ข้อมลูของปริมาณนํา้นมท่ีให้แกล่กูโคจะเป็นข้อมลูท่ีโปรแกรมจะนําไปคํานวณ หกัออกจากความ

ต้องการตอ่วนั เพ่ือให้ผู้ใช้ทราบวา่จะต้องเพ่ิมอาหารข้นขึน้อีกเทา่ใดจงึจะเพียงพอและเหมาะสมกบัปริมาณ

นํา้นมดิบท่ีให้แก่ลกูโคแล้ว อนึง่หากตวัเลขของความต้องการในอาหารข้นมากเกินความเป็นจริง เช่นลกูโค

มีความต้องการพลงังานมาก ผู้ เลีย้งจะต้องเพ่ิมปริมาณนํา้นมดิบขึน้อีกก็จะสามารถแก้ไขปัญหา เร่ืองความ

ต้องการพลงังานในอาหารของลกูโคได้ หากได้คา่ตดิลบ แสดงวา่เราให้ลกูโคกินนํา้นมดิบแตเ่พียงอยา่ง

เดียวก็พอแล้ว 
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2.3 การคาํนวณความต้องการโภชนะ 

 ให้คลิกปุ่ม คาํนวณความต้องการโภชนะ 

เมื่อกรอกข้อมลูนํา้หนกัตวัโคและปริมาณนํา้นมท่ีให้เสริมแล้ว หลงัจากนัน้เคร่ืองจะแสดงผลความ

ต้องการโภชนะของลกูโคทางจอภาพ(รูปท่ี 8) ซึง่เราจะใช้ข้อมลูนีใ้นการนําไปออกสตูรอาหารข้นสาํหรับลกู

โคตอ่ไปในภาคท่ีสอง และหากต้องการพิมพ์ผลก็ให้คลกิปุ่ มพิมพ์ผล ท่ีมมุขวาด้านบนของจอภาพ โปรแกรม

จะรายงานผลของมาภายใน 1 หน้ากระดาษ 

 

 
      รูปท่ี 8 
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3. การคาํนวณความต้องการโภชนะของโครุ่น 
 

 คลิกปุ่ม โครุ่นและโคผสมพันธ์ุ   (รูปที่ 3) 

โปรแกรมจะแสดงสว่นของข้อมลูท่ีผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมลู คอื สว่นของประเภทโค สว่นของนํา้หนกัตวัโค

และสว่นของนํา้หนกัเพ่ิม (รูปท่ี 9) 

3.1 เลือกเพศโครุ่น 

ผู้ใช้ต้องกําหนดวา่ จะคาํนวณหาความต้องการโภชนะของโคสาว หรือโคเพศผู้ โดยเลอืก 

 ถ้าเลอืกโคสาว ให้พิมพ์ 1 

 ถ้าเลอืกโคเพศผู้ ให้พิมพ์ 0 

นํา้หนกัตวัโคสาวจะเป็นโคท่ีมีนํา้หนกัตวัอยูใ่นชว่ง 100-450 กิโลกรัม และโคเพศผผู้จะมีนํา้หนกัอยูใ่นชว่ง 

100-600 กิโลกรัม ถ้านํา้หนกัท่ีตํา่กวา่หรือเกินนีผู้้ใช้ต้องคาํนวณในระยะอ่ืนของโค 

 
 

3.2 นํา้หนักเพิ่ม 

เน่ืองจากโครุ่นเหลา่นีจ้ะต้องมกีารเจริญเติบโต ผู้ใช้จึงต้องกําหนดอตัราการเจริญเติบโตท่ีต้องการ เพ่ือ

โปรแกรมจะได้คาํนวณความต้องการโภชนะให้สอดคล้องกบัอตัราการเจริญเติบโตตอ่ไป อนึง่การเร่งอตัราการ

เจริญเติบโตจะสมัพนัธ์กบัความเข้มข้นของอาหารท่ีจะเพ่ิมขึน้ รวมถึงราคาอาหาร 

 ในโคสาวกาํหนดให้มีการเจริญเติบโต 300-700 กรัม/วัน 

 ในโคหนุ่มกาํหนดให้มีการเจริญเติบโต 400-800 กรัม/วัน 

รูปท่ี 9 
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3.3 การคาํนวณความต้องการโภชนะของโครุ่น 

 คลิกปุ่ม คาํนวณความต้องการโภชนะ (ขัน้ที่ 2) 

เมื่อคลกิปุ่ มแล้วโปรแกรมจะประมวลผลความต้องการโภชนะ และแสดงผลแบง่ออกเป็น 3 ตารางยอ่ย 

ในหนึง่ช่องหน้าตา่งของจอภาพซึง่ขึน้กบัวา่จะออกสตูรอาหารแบบใด เช่นเป็นอาหารแบบสตูรรวม (รูปท่ี

10) หรือเป็นสตูรอาหารข้น (รูปท่ี11)  แตโ่ดยทัว่ไปเพ่ือเป็นการลดทนุการผลติเรามกัเลีย้งโครุ่นแบบให้อยู่

บนแปลงหญ้าตลอดเวลา และเสริมอาหารข้นให้ตามความจําเป็น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 11 
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3.4 ตารางแสดงความต้องการโภชนะของโครุ่น 

ตารางบนจะแสดงผลครัง้แรกเป็นความต้องการโภชนะของโครุ่นและสรุปเป็นสตูรอาหารรวม (Total 

Mix Ration, TMR) แตอ่าจแสดงเป็นสตูรอาหารข้นทัง้นีข้ึน้อยูก่บัตารางท่ีสอง (ลา่งซ้าย) วา่ผู้ใช้กําลงั

ต้องการออกสตูรอาหารเป็นสตูรอาหารประเภทใด ถ้าต้องการออกสตูรอาหาร TMR ก็ไมต้่องเลอืกแหลง่

อาหารหยาบในขัน้ตอนของตารางยอ่ยด้านลา่งซ้าย ให้ไปออกสตูรอาหารราคาตํา่สดุ (ภาคสอง) 

แตห่ากต้องการออกเป็นสตูรอาหารข้น เพ่ือเอาสตูรไปคํานวณในขัน้ตอ่ไป ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมลูเพ่ิมเติม

ในตารางลา่งซ้าย เพ่ือบอกให้โปรแกรมทราบวา่เราจะให้โคกินอาหารหยาบประเภทใดบ้าง และแตล่ะ

ประเภทจะกําหนดปริมาณให้กินสดเทา่ไร โปรแกรมจะได้นําไปหกัคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับโภชนะบางสว่นของ

แหลง่อาหารหยาบนัน้ ดงันัน้ผู้ใช้ต้องเลอืกและกรอกข้อมลูในช่องสเีทา จากนัน้ก็กรอกข้อมลูจํานวน

กิโลกรัมท่ีให้โคกินตอ่ตวัตอ่วนั (กรณีปลอ่ยโคอยูใ่นแหลงหญ้าตลอดเวลา เราจะต้องประมาณวา่โคจะกิน

หญ้าสดได้วนัละก่ีกิโลกรัม ซึง่อาจต้องทดลองสุม่ชัง่นํา้หนกัหญ้ามาให้โคกิน วา่ตอ่วนัจะกินได้เทา่ไร และ

ในแตล่ะฤดกูาลโคก็จะกินอาหารได้ไมเ่ทา่กนัด้วย) 

ตารางลา่งซ้ายมือ (ใช้สาํหรับการจดัการให้อาหารแบบแยก) ผู้ใช้ต้องกําหนดประเภทอาหารหยาบ 

โดยเลอืกคลกิจากปุ่ มชว่ยเหลอื โปรแกรมจะแสดงรายการช่ือวตัถดุิบ ให้คลกิเลอืกเอาเฉพาะท่ีเป็นกลุม่

อาหารหยาบเทา่นัน้ เช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง ซงัข้าวโพด เป็นต้น 

เมื่อเลอืกแตล่ะช่ือแล้ว จะต้องกรอกปริมาณของอาหารหยาบท่ีจะให้โคกินในรูปนํา้หนกัสด วา่ให้กิน

เทา่ไรตอ่ตวัตอ่วนั เช่น ให้หญ้าสด 18 กก.ตอ่ตวัตอ่วนั เป็นต้น จากนัน้โปรแกรมจะคาํนวณในรูปนํา้หนกั

แห้งให้ทนัทีในช่วงตอ่ไป เมื่อกรอกข้อมลูทัง้ชนิดและจํานวนอาหารหยาบเสร็จ จะสงัเกตเห็นวา่ตาราง

ด้านบน ในแถวลา่งสดุโปรแกรมจะเปลีย่นจากการแสดงผลอาหาร TMR มาเป็นสตูรอาหารข้นให้โดย

อตัโนมตัิ ซึง่ผู้ใช้จะนําไปออกสตูรอาหารข้นในขัน้ตอนตอ่ไป 

ตารางลา่งขวาเป็นสรุปการกินอาหารของโค โปรแกรมจะคาํนวณสรุปปริมาณท่ีคาดวา่โคจะได้กิน

อาหารในรูปนํา้หนกัแห้ง (Dry Matter, DM) และนํา้หนกัสด (As fed) ตอ่หนึง่วนั วา่โคจะได้กินอาหารข้น

เทา่ไร อาหารหยาบเทา่ไร ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมลูของนํา้หนกัแห้งนีเ้พ่ือตรวจสอบวา่โคได้รับสดัสว่นของ

อาหารข้นตอ่อาหารหยาบถกูต้องไหม เพราะจะมีผลตอ่สขุภาพโคนมและการเจริญเติบโต รวมถึงการให้

ผลผลติอ่ืนๆ 

3.4.1 สว่นความต้องการพลงังาน 

โปรแกรมจะแสดงตอ่ความต้องการพลงังานทัง้ในรูปพลงังานสทุธิสาํหรับดํารงชีพ (Net Energy 

for Maintenance, NEM), พลงังานสทุธิสาํหรับการเจริญเติบโต (Net Energy for Gain, NEG), 
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พลงังานสาํหรับกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย (Metabolize Energy, ME) พลงังานยอ่ย

ได้รวม (Total Digestible Energy, TDN)  

สาํหรับคา่พลงังานดงักลา่ว ผู้ใช้จะต้องเลอืกใช้ให้เหมาะสมกบัวตัถดุิบอาหารสตัว์ท่ีมีอยู ่หรือท่ีจะ

เลอืกใช้ในกรณีนําไปคํานวณสตูรอาหารราคาตํา่สดุ (ภาคสอง) 

3.4.2 ความต้องการโปรตีน 

โปรแกรมจะแสดงความต้องการโปรตีนไว้ทัง้ในรูปโปรตีนรวม (Crude Protein, CP) โปรตีนท่ีไม่

ยอ่ยสลายในกระเพาะหมกั (Undegraded Intake Protein, UIP) โปรตีนท่ียอ่ยสลายในกระเพาะหมกั 

(Degraded Intake Protein, DIP) 

3.4.3 ความต้องการแร่ธาตแุละไวตามิน 

โปรแกรมจะแสดงผลเช่นเดียวกบัท่ีเคยกลา่วมาแล้ว โดยมีหนว่ยเป็นกรัม 

 

3.5 การพิมพ์ผล 

 คลิกปุ่มการพิมพ์ผล 

ณ. ท่ีตําแหนง่ขวามือด้านบนของจอภาพ เคร่ืองพิมพ์จะพิมพ์ความต้องการของโครุ่นออกมาทาง

เคร่ืองพิมพ์ 
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4. การคาํนวณหาความต้องการโภชนะของโคพ่อพันธ์ุ 
 

 คลิกปุ่ม โคพ่อพนัธ์ุ 

โปรแกรมจะแสดงหน้าตา่ง โดยมชี่องข้อมลูให้ผู้ใช้กรอกเพียง 1 ช่อง(รูปท่ี12) คือ ช่องนํา้หนกัตวัโค ซึง่จะใช้

นํา้หนกัตวัโคตัง้แต ่500 กิโลกรัมขึน้ไป อนึง่ชดุโปรแกรมของโคพอ่พนัธุ์จะคํานวณความต้องการโภชนะโดยกําหนดให้

มีการเจริญเติบโตคงท่ีไมม่ีการเพ่ิมนํา้หนกัตวั ดงันัน้ จึงไมม่ชี่องของการเพ่ิมนํา้หนกัตวัเข้ามาเก่ียวข้อง ทัง้นีเ้พราะพอ่

พนัธุ์ควรเป็นโคท่ีโตเต็มท่ีแล้วและสภาพร่างกายต้องไมอ้่วนหรือผอม 

 ในแง่ปฏิบตัิผู้ใช้เพียงเพ่ิมหรือลดความต้องการโภชนะ หรือเพ่ิม-ลดกิโลกรัมอาหารท่ีให้โคกิน ซึง่จะ

สามารถควบคมุนํา้หนกัของโคพอ่พนัธุ์ได้ 

4.1 การคาํนวณหาความต้องการโภชนะ 

 คลิกปุ่ม คาํนวณความต้องการโภชนะ (ขัน้ที่ 2) 

เมื่อกรอกข้อมลูเสร็จแล้ว (ขัน้ 1) ให้คลกิปุ่ มคํานวณความต้องการโภชนะตอ่ไป 

4.2 การแสดงผลการคาํนวณ 

ชดุโปรแกรมจะแสดงผลการคํานวณออกมาในลกัษณะเดียวกบัการคํานวณในโครุ่นดงัท่ีกลา่วมาแล้ว 

ซึง่จะได้เป็นอาหารสตูรรวม(รูปท่ี13) สตูรอาหารข้น(รูปท่ี14)  และสามารถพิมพ์ผลออกทางเคร่ืองได้

เช่นเดียวกนั โดยกดปุ่ มพิมพ์ผล ท่ีปุ่ มมมุขวาบน 

      
    

รูปท่ี12 
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รูปท่ี13 

 

 
รูปท่ี14 
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5.การคาํนวณหาความต้องการโภชนะของโคพักรีดนํา้นม 

 คลิกปุ่ม โครีดนํา้นมและโคพักรีดนํา้นม (ช่องเดียวกัน) 

    เมื่อเข้าสูโ่ปรแกรมยอ่ยจะปรากฏหน้าตา่งข้อความให้เลอืกเตมิตวัเลขข้อมลูลงในช่องวา่ง(รูปท่ี15,16)  

 
 

 5.1  เลือกประเภทของโค 

เน่ืองจากโปรแกรมจะได้คาํนวณความต้องการโภชนะตามประเภทโคท่ีรีดหรือโคพกัรีดนํา้นม ดงันัน้

เพ่ือให้โปรแกรมคํานวณถกูต้องจงึต้องระบแุยกประเภทโคโดย 

* โคพกัรีดนํา้นม ให้เตมิหมายเลข “0” ในช่องกรอกข้อมลูสเีทา 

5.2 นํา้หนักตัวโค 

 ทัง้โครีดนํา้นมและโคพกัรีดนํา้นมจะเป็นโคท่ีเจริญเติบโตจนเกือบเต็มท่ี และ/หรือมีการเพ่ิมนํา้หนกัตวั

อีกเลก็น้อยโคในกลุม่นีจ้ึงได้กําหนดนํา้หนกัร่างกายในช่วง 400-800 กิโลกรัม ผู้ใช้จึงต้องเลอืกใช้นํา้หนกัตวั

โคอยูใ่นเกณฑ์ดงักลา่ว โปรแกรมจะไม่ทาํการคาํนวณให้ในกรณีที่กรอกข้อมูลตํ่าหรือสูงเกนิที่

กาํหนดไว้ให้  ในกรณีตวัอยา่งให้เติมคา่นํา้หนกัเป็น 400 กก.ลงในช่องสเีทา 

5.3 นํา้หนักตัวเพิ่ม/ลด 

 ถ้าโคมีการเจริญเติบโตเพิ่มนํา้หนักตวั ให้เติมตวัเลขนํา้หนักเพิ่มในช่องนํา้หนักเพิ่ม 

 ถ้าโคมีลดนํา้หนักตัวลดลง ให้เติมตัวเลขนํา้หนักลดลงในช่องนํา้หนักลด 

ในโคพกัรีดนํา้นมเราสามารถเพ่ิมลดตวัเลขนํา้หนกัได้ขึน้อยูก่บัเราต้องการให้โคอ้วนหรือผอมลง ใน

ตวัอยา่งนีใ้ห้เตมิช่องเพ่ิมนํา้หนกัเป็น 0.3 กก.หรือ300กรัมตอ่ตวัตอ่วนันัน่เอง ลงเป็นหนว่ยกิโลกรัม  

รูปท่ี 16 
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สว่นช่องสเีทาอ่ืนๆท่ีเหลอือยูก็่ไมม่ีความจําเป็นต้องเติมเพราะเป็นช่องเติมสาํหรับโครีดนํา้นม

เทา่นัน้ จากตรงนีผู้้ ใช้ให้ไปเลอืกรายการคํานวณความต้องการโภชนะ 

 

5.4 การคาํนวณหาความต้องการโภชนะ 

 คลิกปุ่ม คาํนวณความต้องการโภชนะ (ขัน้ที่ 2) 

 

5.5 การแสดงผลการคาํนวณ 

ชดุโปรแกรมจะแสดงผลการคํานวณออกมาในลกัษณะเดียวกบัการคํานวณในโครุ่นเช่นกนั ซึง่จะได้เป็น

อาหารสตูรรวม(รูปท่ี17) สตูรอาหารข้น(รูปท่ี18)  และสามารถพิมพ์ผลออกทางเคร่ืองได้เช่นเดียวกนั โดยกดปุ่ มพิมพ์

ผล ท่ีปุ่ มมมุขวาบน 

 
 

 

รูปท่ี 17 
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รูปท่ี 18 
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ภาคท่ีสอง: การคาํนวณสตูรอาหารราคาตํ่าสดุ 
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การคาํนวณสูตรอาหารราคาตํ่าสุด 

 

 ภาคท่ีสองนีเ้ป็นสว่นท่ีผู้ใช้จะนําข้อมลูความต้องการโภชนะของโคแตล่ะประเภทจากท่ีได้ในภาคแรกมา

กําหนดเป็นมาตรฐานการคํานวณสตูรอาหารราคาตํ่าสดุตอ่ไป โดยให้เลอืกในรายการการสร้างสตูรอาหารราคา

ตํ่าสดุ(รูปท่ี19) และการคาํนวณในภาคท่ีสองนีย้งัอ้างอิงในหนว่ยนํา้หนกัแห้ง (Dry matter, DM) ยกเว้นชว่งพิมพ์ผล

ทางเคร่ืองพิมพ์โปรแกรมจะแสดงผลสดุท้ายของสตูรอาหารทัง้ในรูปนํา้หนกัแห้งและนํา้หนกัสด (As Fed) เพ่ือผู้ใช้จะ

สะดวกในการนําไปผสมวตัถดุิบได้ตรงตามสตูรอาหาร 

 
 

รูปท่ี 19 

 

1. การสร้างสูตรอาหารโคนม 

 คลิกปุ่ม สร้างสตูรอาหารราคาตํ่าสุด 

 

1.1 การเลือกรายการวตัถุดิบ 

โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างยอ่ยใหเ้ลือกรายการวตัถุดิบในสูตรอาหาร(รูปท่ี20) แต่โปรแกรมจะยงัคงแสดง

รายการวตัถุดิบคร้ังสุดทา้ยท่ีเคยเลือกไว ้ หากตอ้งการใชต้่อไป ใหก้ดปุ่ม “ตกลง” หากตอ้งการเปล่ียนรายการวตัถุดิบ

ท่ีจะทาํสูตรอาหารใหม่หมด ใหก้ดปุ่ม “สูตรใหม่”  
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เม่ือเขา้สู่การผลิตสูตรใหม่ โปรแกรมมีขอ้ความใหพิ้จารณา คือ 

• ให้เลอืกวตัถดุิบอาหารสตัว์จากปุ่ มตวัเลอืกได้ไมเ่กิน 20 รายการ โดยเลอืกรายการ/รายช่ือวตัถดุบิอาหาร

จากปุ่ มขวามือในแตล่ะช่อง ซึง่เมื่อกดปุ่ มแล้ว รายช่ือวตัถดุิบจะปรากฏโดยเรียงตามลาํดบัตวัอกัษร ก ถงึ ฮ หาก

ต้องการวตัถดุิบตวัใดก็ให้เลือ่นแถบสวา่งไปท่ีช่ือท่ีต้องการและกด คลกิ 1 ครัง้ โปรแกรมจะทําการเลอืกช่ือวตัถดุิบ

นัน้มาให้โดยอตัโนมตัิ ตอ่ไปผู้ใช้ก็ย้ายไปเลอืกวตัถดุิบในช่องตอ่ไปเร่ือยๆ จนครบรายการท่ีต้องการ  

• หลักการเลือกวตัถุดบิ จะต้องเลอืกให้มีแหลง่วตัถดุิบครอบคลมุอยา่งน้อย 3 แหล่ง คือ 

 1) แหล่งโปรตนี  2) แหล่งพลงังาน  3) แหล่งแร่ธาตุ 

• อยา่งไรก็ตาม ผู้ใช้ยงัสามารถกลบัมาเปลีย่นวตัถดุิบท่ีเคยเลอืกไปแล้ว เปลีย่นใหมไ่ด้ตลอดเวลา ถ้ายงัไมไ่ด้

กด “ตกลง” ทัง้นีผู้้ ใช้อาจใช้ไมค่รบทัง้ 20 รายการก็ได้ หากผู้ใช้กําหนดรายการแล้วเสร็จให้คลกิปุ่ ม ตกลง เพ่ือ

โปรแกรมจะดาํเนินการตอ่ไป (รูปท่ี21) 

1.2 การแก้ไข/เพิ่มเติมรายการและราคา 

หลงัจากเลือกแลว้ (กดปุ่ม “ตกลง”) โปรแกรมจะออกจากหนา้ต่างยอ่ย และแสดงรายการรวมของวตัถุดิบ

ทั้งหมดท่ีเราเลือกไว ้ผูใ้ชย้งัสามารถแกไ้ขไดโ้ดย 

1) เพ่ิม-ลด ช่ือวตัถดุิบ จากปุ่ มเลอืกด้านลา่ง หรือ 

2) ยกเลกิเปลีย่นสตูรใหม ่จากปุ่ มล้างแก้ไขรายการวตัถดุิบ 

รูปท่ี20 
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3) แก้ไขขีดจํากดัปริมาณการใช้ตํา่สดุ-สงูสดุ ในสตูรอาหาร (คิดท่ี 100% ของสตูรอาหาร) ผู้ใช้จะ

สามารถกําหนดได้วา่เช่นต้องการใช้กากถัว่เหลอืงในชว่ง 4-50% ในสตูรอาหาร ก็ให้กรอกตวัเลข 4 ในช่องตํา่สดุ 

และกรอกตวัเลข 50 ในช่องสงูสดุ เพ่ือบอกให้โปรแกรมทราบวา่ให้เลอืกใช้กากถัว่เหลอืงในชว่งนี ้

4) แก้ไขราคาและโภชนะตา่งๆ ได้ตามต้องการ เช่น นํา้หนกัแห้ง(DM), TDN, ME, NEL NEM, NEG, 

โปรตีนหยาบ(CP), CF, NDF, ADF, EE, Ca, P, Ash หากการแสดงผลเลยจอภาพผู้ใช้ให้ใช้เมาส์เลือ่นจอภาพได้ท่ี

ตําแหนง่ขวามือด้านลา่งของจอภาพ จะทําให้จอภาพเลือ่นไปทิศทางเดียวกนัท่ีลกูศรชี ้

การทาํงานในจอภาพน้ี จะออกแบบใหส้ะดวกต่อผูใ้ช ้ โดยเปล่ียนแปลงค่าตวัเลขไดทุ้กค่า ไม่มีขอ้จาํกดั 

เพียงแต่ค่าท่ีเปล่ียนควรเป็นค่าซ่ึงไดจ้ากผลการวเิคราะห์วตัถุดิบนั้นๆ จากหอ้งปฏิบติัการทัว่ไป ในส่วนราคาก็ให้

เป็นไปตามราคาซ้ือขายวตัถุดิบในทอ้งตลาด (เป็นราคาตามนํ้ าหนกัสด) เช่น หญา้สดกิโลกรัมละ 0.75 บาท แต่หญา้

แหง้อดัฟ่อนกิโลกรัมละ 1.50 บาท เป็นตน้ 

• อยา่งไรก็ตามการแก้ไขในหน้าตา่งนีจ้ะใช้ได้กบัสตูรท่ีกําลงัจะคาํนวณเทา่นัน้ หากผู้ใช้ต้องแก้ไข

อยา่งถาวร และสามารถบนัทกึไว้ใช้ในครัง้ตอ่ๆ ไปได้ ให้ไปทําการแก้ไขท่ีตารางรายการวตัถดุิบจะอธิบายให้ทราบ

ในภาคท่ีสาม (การเพ่ิมเตมิและแก้ไขวตัถดุิบ) 

• เมื่อแก้ไขตามท่ีต้องการแล้วให้กดปุ่ มเลอืกโภชนะท่ีต้องการคํานวณ “ขัน้ตอ่ไป” เป็นการสัง่เคร่ือง

ให้เร่ิมคํานวณ 

 

รูปท่ี21 
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1.3 การเลือกโภชนะที่ต้องการคาํนวณในสตูรอาหาร 

 

 คลิกปุ่ม เลอืกโภชนะที่ต้องการคาํนวณ ซึ่งอยู่ทางมุมล่างขวาของจอภาพ 

โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างยอ่ยเป็นรายการโภชนะต่างๆ(รูปท่ี22) ใหผู้ใ้ชเ้ลือกกดปุ่ม (√ ) ในหนา้ต่าง

ยอ่ยแสดงรายการน้ีจะแบ่งออกเป็นส่ีส่วน คือ 

สว่นแรกเป็นกลุม่พลงังาน(Energy) มีโภชนะเลอืกคํานวณเช่นพลงังานสทุธิตา่งๆ( NEL, NEM, NEG,) 

พลงังานท่ีได้จากเผาผลาญสารอาหาร(ME), พลงังานยอ่ยได้รวม(TDN), ไขมนั (ดคูาํอธิบายในหวัข้อ 1.8 ประกอบ)   

สว่นสองเป็นกลุม่โปรตีน (Protein)  เช่น CP, RUP หรือ UIP, RDP หรือ DIP 

สว่นสามเป็นกลุม่เยื่อใย(Fiber) เช่น  CF, ADF, NDF 

สว่นท่ีสีเ่ป็นกลุม่แร่ธาต ุ(Supplements) เช่น Ca, P, ไวตามินA, D 

และสว่นท่ีห้าเป็นสว่นเพ่ิมเติม(Option) เป็นรายการตามท่ีเราสามารถตัง้ขึน้มาได้เอง 

การเลอืกทํางานทําโดยการกดปุ่ มในช่องท่ีเราสนใจเลอืกมาคาํนวณ (เคร่ืองหมาย √ จะปรากฏขึน้) 

และหากกดซํา้จะเป็นการยกเลกิ (เคร่ืองหมาย √ จะหายไป) 

 

รูปท่ี22 
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1.4 การกาํหนดค่าตํ่าสุดและสงูสุดของระดับโภชนะที่ใช้ในสตูรอาหาร 

เม่ือเลือกรายการไดแ้ลว้ใหก้ดปุ่มต่อไปเพ่ือกาํหนดค่าขั้นสูง-ตํ่าของโภชนะท่ีใชค้าํนวณสร้างสูตรอาหาร

(รูปท่ี23) ในหนา้ต่างยอ่ยกาํหนดระดบัโภชนะนั้น ใหผู้ใ้ชก้าํหนดระดบัความตอ้งการโภชนะขั้นตํ่า-สูงหรือค่า

โภชนะขั้นตํ่าท่ีจะมีในสูตรอาหารท่ีเรากาํลงัจะออกสูตร (โปรแกรมจะยดึถือค่าขั้นตํา่เป็นหลกัในการคาํนวณ) ขอให้

ผูใ้ชก้าํหนดใหถู้กตอ้ง ท่ีสาํคญัคา่ขั้นตํ่าตอ้งตํ่ากวา่ค่าขั้นสูง (มกัลืม) อยา่งไรก็ตามหากเป็นนกัคาํนวณสูตรอาหารอยู่

แลว้ใหผู้ใ้ชก้าํหนดสูตรอาหารไดโ้ดยตรงเลย 

หรือในกรณีท่ีมีการปรับค่าตวัเลขการกินไดข้องโคในหวัขอ้6.1, 6.2 ใหผู้ใ้ชน้าํค่าท่ีจดไวแ้ลว้ของสูตร

อาหารขน้ท่ีปรับปรุงมากรอกขอ้มูลใส่ในช่อง ‘ความตอ้งการขั้นตํ่าในสูตรอาหาร’ ไดโ้ดยตรง 

 

 
 

นอกจากนีโ้ปรแกรมได้อํานวยความสะดวกไว้ให้ โดยสามารถให้โปรแกรมไปนําคา่ท่ีคํานวณไว้แล้วมา

ใช้อตัโนมตัิ เช่น หากผู้ใช้คํานวณสตูรอาหารของโครีดนมไว้ในภาคแรก ถ้ากดปุ่ ม “ใช้ค่ากาํหนดที่คาํนวณไว้แล้ว” 

โปรแกรมจะนําคา่ตวัเลขมาใสใ่ห้อตัโนมตัิ แตผู่้ใช้ต้องแนใ่จวา่ครัง้สดุท้ายท่ีหาคา่ความต้องการอาหารโคนัน้ได้

คํานวณคา่ไว้ลกัษณะอาหารข้นหรืออาหารTMR ซึง่จะต้องตรงกบัการออกสตูรอาหารท่ีกําลงัจะทําและหลงัจากนี ้

เรายงัปรับเปลีย่นคา่ได้อีกตามท่ีต้องการ เมื่อกรอกข้อมลูเสร็จ ให้กดปุ่ ม “คํานวณสตูรอาหารราคาตํา่สดุ” (ขัน้

ตอ่ไป) จากนัน้ให้เลอืกกดปุ่ มคํานวณสตูรอาหารราคาตํา่สดุ 

 

1.5 การเร่ิมคาํนวณสตูรอาหารราคาตํ่าสุด 

 คลิกปุ่ม คาํนวณสูตรอาหารราคาตํ่าสุด 

รูปท่ี23 
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เมื่อกดปุ่ มแล้วให้รอสกัครู่เพ่ือให้โปรแกรมทําการคํานวณสตูรอาหารราคาตํา่สดุ(รูปท่ี24) การทํางานของ

เคร่ืองในชว่งนีจ้ะเร็วหรือช้าจะขึน้กบัประสทิธิภาพความเร็วของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นหลกั 

• กรณีโปรแกรมค้นพบสตูรอาหารราคาตํ่าสุด โปรแกรมจะแสดงข้อความ “คํานวณสาํเร็จ” ในบรรทดั

สดุท้ายของตาราง 

• โปรแกรมจะแสดงรายการสตูรอาหารราคาตํ่าสดุ (ในแถบสแีดงของจอภาพ) ซึง่ก็คือ สตูรอาหารท่ีเรา

คํานวณได้จริงนัน่เอง ซึง่อาจได้ผลลพัธ์ตรงกบัคา่ท่ีเราตัง้ไว้หรือมากหรือน้อยกวา่ก็ได้ ผู้ใช้ควรดเูปรียบเทียบกบัช่อง

ความต้องการตํ่าสดุกบัความต้องการสงูสดุ (ตามท่ีเรากําหนดคา่ไว้ก่อนหน้านี)้ ผู้ใช้สามารถเลือ่นจอภาพตรวจสอบ

คา่ตวัเลขท่ีได้ทางมมุขวาลา่งของจอภาพ ตามแนวลกูศร 

• หากผู้ใช้ต้องพิมพ์ผลออกทางเคร่ืองพิมพ์ให้เลือ่นจอภาพขึน้ท่ีด้านบนสดุจอภาพ จะเห็นข้อความ พิมพ์ผล 

ให้ผู้ใช้กดปุ่ มนัน้ โปรแกรมก็จะแสดงผลออกมาทางเคร่ืองพิมพ์ตอ่ไป 

             
• กรณีโปรแกรมค้นไม่พบสตูรอาหารราคาตํ่าสุด โปรแกรมจะแสดงข้อความ “คาํนวณไม่สาํเร็จ” ตรง

บรรทดัสดุท้ายของตาราง พร้อมแสดงเคร่ืองหมาย ??? ตรงตําแหนง่โภชนะท่ีมีผลทําให้เกิดการคํานวณไมส่าํเร็จ 

(จํานวนเคร่ืองหมายแสดงถงึความหา่งของคา่จากเป้าหมายท่ีวางไว้) ประโยชน์ตรงนีค้ือผู้ใช้จะทราบและสามารถ

ย้อนกลบัไปแก้ไขข้อมลูโภชนะหรือเฉพาะวตัถดุิบตวัท่ีมีปัญหาได้ง่ายขึน้ 

รูปท่ี24 
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1.6 การแก้ไข/เพิ่มเติมโภชนะและการเปลี่ยนแปลงค่าขัน้ตํ่า-สูง 

โปรแกรมรุ่นนีจ้ะอํานวยความสะดวกในการแก้ไขข้อมลู ซึง่ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขคา่ตวัเลขได้โดยตรงในช่อง

สีเทาทัง้ในแนวตัง้และแนวนอนของตาราง โดยการพิมพ์ตวัเลขลงไป(รูปที่24) หรือใช้วิธีกดปุ่ มย้อนหลงัการ

ทํางานตรงมมุบน < ของจอภาพ จะทําให้สามารถแก้ไขคา่โภชนะ คา่วตัถดุิบได้ตามลาํดบัท่ีย้อนกลบัหลงั  

ข้อระวงัท่ีสาํคญัมากๆคือห้ามทาํการพิมพ์หรือแก้ไขตวัเลขลงในตารางช่องทัว่ไปท่ีเป็นพืน้สีขาวโดยตรง 

เพราะจะมีผลทําให้โปรแกรมคํานวณสตูรอาหารเสยีหายทัง้โปรแกรม เน่ืองจากเบือ้งหลงัช่องดงักลา่วเป็นคําสัง่และ

สตูรการคาํนวณ(ผู้ใช้จะมองไมเ่ห็น) ซึง่หากมกีารเสยีหายโปรแกรมจะแสดงอาการไมค่ํานวณสตูรอาหารให้ ผู้ใช้

จําเป็นต้องทําสาํเนา (copy) โปรแกรมต้นฉบบัลงไปใหม(่ดกูารตดิตัง้ระบบ) 

 

1.7 ข้อจาํกดัที่ทาํให้โปรแกรมคาํนวณสตูรอาหารไม่ได้ 

ขอ้จาํกดัท่ีทาํใหโ้ปรแกรมคาํนวณไม่ได ้เช่น 

1) การกําหนดขอบเขตของวตัถดุิบแตล่ะตวัมาก-น้อยเกินไป 

2) การกําหนดขอบเขตความต้องการขัน้ตํ่า-สงูของโภชนะแตล่ะตวัมาก-น้อยเกินไป 

3) ใช้วตัถดุิบแหลง่อาหารสตัว์ไมค่รบอยา่งน้อย 3 แหลง่ คือ โปรตีน พลงังาน แร่ธาต ุเช่น ใช้เฉพาะ 

แหลง่เป็นอาหารโปรตีน โดยขาดวตัถดุิบจากแหลง่อาหารพลงังาน หรือแร่ธาต ุไวตามิน เป็นต้น 

การแกไ้ขโดยผูใ้ชก้ลบัมาปรับเปล่ียนค่าตวัเลขใหมี้ความยดืยุน่มากข้ึนกวา่เดิมเช่นกาํหนดช่วงค่าตวัเลข

ใหก้วา้งข้ึน ก็จะทาํโปรแกรมทาํงานไดป้กติ หรือบางคร้ังอาจจาํเป็นตอ้งเร่ิมตน้เลือกวตัถุดิบอาหารสตัวใ์หม่ เพ่ือให้

ครบแหล่งอาหารดงักล่าวขา้งตน้ โดยกดปุ่มยอ้นการทาํงานโปรแกรมจะยอ้นไปเร่ิมตน้ทาํงานใหม่ ตั้งแต่ท่ีกล่าว

เร่ิมแรกในภาคท่ีสอง 

ข้อควรพจิารณาคอื 

ความชํานาญ ประสบการณ์ และการฝึกหดัออกสตูรอาหารบอ่ยๆ จะช่วยเพ่ิมชํานาญมากขึน้ 

เราต้องเป็นผู้ออกและตกแตง่สตูรอาหาร ไมใ่ช่คอมพิวเตอร์ออกสตูรอาหารแล้วเอาไปใช้เลย 

สตูรอาหารท่ีมีราคาตํ่าสดุ โคไมจํ่าเป็นต้องชอบกิน หรืออาจกินแตไ่มไ่ด้ผลผลติดงัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ได้ 

 

1.8 การพิมพ์ผลเพื่อนําไปผสมอาหาร 

ในบางคร้ังหากเราผลการคาํนวณสูตรอาหารเป็นท่ีพอใจแลว้เราอาจเลือกดูผลตวัเลขบนจอเท่านั้น หรืออาจ

ตอ้งการพิมพผ์ลออกทางเคร่ืองพิมพไ์ด ้ในกรณีท่ีตอ้งการดูผลทางจอภาพใหเ้ล่ือนจอภาพของรูปท่ี 24 ลงไปดา้นล่างๆ

จะพบวา่โปรแกรมมีการแสดงส่วนผสมของวตัถุดิบทั้งในรูปนํ้ าหนกัแหง้และนํ้ าหนกัสดไวพ้ร้อม (รูปท่ี 25) 
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อยา่งไรก็ตามหากตอ้งการพิมพผ์ลหรือตอ้งการส่งสูตรอาหารดงักล่าวไปยงัโรงผสมอาหารสัตวเ์พ่ือนาํไป

ดาํเนินการผสมใชห้รือขายต่อไปนั้น จะตอ้งใชปุ่้มพิมพผ์ล แต่เน่ืองจากค่าคาํนวณท่ีโปรแกรมใชจ้ะคาํนวณค่าตวัเลข

โดยอา้งอิงเป็นนํ้ าหนกัส่ิงแหง้100% ดงันั้นก่อนนาํไปใชง้านเราตอ้งแปลงค่าตวัเลขจากค่านํ้ าหนกัของส่ิงแห้งเป็นค่า

นํ้ าหนกัสด โดยโปรแกรมเคซีเอฟไดเ้ตรียมจดัการแปลงค่าดงักล่าวใหท้นัทีเม่ือเราจะพิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพ ์

เม่ือกดปุ่มสัง่‘พมิพ์’ท่ีมุมบนขวาบนของหนา้จอ(รูปท่ี24)โปรแกรมจะแสดงเมนูยอ่ยใหก้รอกเพ่ิมเติมคือ 

1) ช่ือสูตรอาหาร อาจตั้งตามประเภทของโคเช่น สูตรโครีดนม หรือไม่ใส่ก็ได ้

2) ช่ือผูค้าํนวณ อาจใส่เป็นช่ือเตม็ ช่ือยอ่ รหสั หรือไม่ใส่ก็ได ้

3) ปริมาณผสม ตวัเลขทีจ่ะใส่นีสํ้าคญั ในช่องจะมีปุ่มใหเ้ลือกขนาด/ปริมาณวตัถุดิบท่ีตอ้งการผสมในคร้ัง 

หน่ึงๆ เช่น ท่ีฟาร์มเรามีเคร่ืองผสมอาหารไดค้ร้ังละ 1000 กก. เราก็เลือกตวัเลข 1000 โดยกดปุ่มท่ีตาํแหน่ง 1000 กก. 

เม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จ ใหก้ดปุ่ม “ตกลง” แลว้โปรแกรมจะทาํการคาํนวณสูตรอาหารแสดงออกมาทั้งในรูปนํ้ าหนกัแห้ง 

(%),  นํ้าหนกัสด หน่วย กิโลกรัม และหน่วยปอนด ์ 

 

รูปท่ี25 

    ใช้คา่ดรรชนี MP/NEL นีเ้มื่อมกีาร

กรอกข้อมลูของ RUP, NEL, Fat ลงใน

ตารางวตัถดุิบเรียบร้อยก่อนการ

คํานวณแล้วเทา่นัน้ คา่ท่ีได้นีจ้ึงจะเป็น

จริงได้  

     หากไมม่ีข้อมลูกรอกมาก่อน  คา่นี ้

จะใช้ไมไ่ด้ และท่ีสาํคญัคา่นีใ้ช้กบัการ

ออกสตูรอาหารท่ีเป็น TMR เท่านัน้ 
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ภาคท่ีสาม: การบนัทึก แก้ไข/เพิม่เติม รายการวัตถดิุบ 
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การบันทกึ แก้ไข/เพิ่มเตมิรายการวัตถุดบิ 
 

 คลิกปุ่มการเพิ่มเติมและแก้ไขคลังรายการวตัถุดิบ 

 เร่ิมจากหน้าจอหลกั(รูปท่ี19) ท่ีรายการท่ีสามบนจอ ให้เลอืกคลกิปุ่ ม “คลกิปุ่มการเพิ่มเติมและแก้ไข

คลังรายการวตัถุดิบ” เมื่อคลกิเข้าสูก่ารแก้ไขรายการวตัถแุล้ว โปรแกรมจะแสดงรายการวตัถดุิบทัง้หมดท่ีมใีน

หนว่ยความจํา   (รูปท่ี26) ถ้าเห็นไมเ่ต็มจอให้ใช้ปุ่ มเลือ่นจอหน้าตา่งช่วย  ซึง่มองเห็นในช่องแรกเป็นช่ือวตัถดุบิ 

(เรียงลาํดบั ก  ฮ) และช่องตอ่ๆ ไปจะแสดงรายละเอียดคณุสมบตัิหรือผลการวเิคราะห์อาหารพร้อมราคา

วตัถดุิบ 

 ข้อควรจาํ  

1) จาํนวนวตัถุดิบท่ีจะใส่เพ่ิมเติมไม่มีขีดจาํกดัของโปรแกรม แต่จะข้ึนอยูก่บัพ้ืนท่ีบรรจุขอ้มูล(Hard 

drive) และหน่วยความจาํของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2) การเพ่ิมรายการวตัถุดิบตวัใหม่ใหเ้ร่ิมท่ีตาํแหน่งล่างสุดของรายวตัถุดิบตวัสุดทา้ย (โปรแกรมจะเรียงให้

อตัโนมติัในภายหลงั) 

3) ค่าตวัเลขตํ่าสุด-สูงสุดในช่องท่ี 2 และ 3 หมายถึงค่าท่ีจะกาํหนดไม่ใหโ้ปรแกรมใชต้วัเลขเกินช่วงท่ีเรา

กาํหนด คิดเป็น 100% ในสูตรอาหารนั้นๆ และค่าสูงสุดอาจหมายถึงระดบัท่ีอาจเป็นพิษหรือเป็น

อนัตรายต่อโคถา้ใชเ้กินขีดจาํกดั 

4) ราคา บาท/กก. หมายถึงราคาซ้ือขายในทอ้งตลาดทัว่ไป (เป็นช่วงเดียวในตารางน้ีท่ีคิดเป็นนํ้ าหนกัสด) 

ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงราคาอยูต่ลอดเวลา ผู้ใช้ควรเปลีย่นราคานีใ้ห้เป็นราคาปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

ก่อนทีจ่ะคาํนวณสูตรอาหารหรือเปลีย่นสูตรอาหาร โดยสอบถาม/อ่านจากเอกสารอาหารสตัวท์ัว่ไป 

เช่น ขา้วโพดเมด็ อบจากไซโลราคา 4.00 บาท/กก. ขา้วโพดซ้ือจากเกษตรกร ตากแดดเดียว ราคา 2.00 

บาท/กก. เป็นตน้ ราคาน้ีจะเป็นตวักาํนดสูตรอาหารท่ีสาํคญั 

5) รายการวตัถุดิบช่ือเดียวกนัอาจมีหลายเกรด หลายราคา ดงันั้นเราควรตั้งเกณฑแ์บ่งเป็นเกรดดว้ย และใช้

ช่ือตามเกรดเพ่ือไม่ใหช่ื้อซํ้ ากนั เช่น ปลาป่นเกรด 3 มี 55% CP, ปลาป่นเกรด 2 มี 60%CP, ปลาป่น

เกรด 1 มี 68% CP เป็นตน้ 

6) ค่า TDN, ME NEL, NEM, NEG, CP และค่าโภชนะอ่ืนๆ ใหใ้ชผ้ลจากการวเิคราะห์ของหอ้งปฏิบติัการ

อาหารสตัวท่ี์ไดม้าตรฐาน  
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รูปท่ี 26 

         

7) ท่ีสาํคญัค่าตวัเลขผลวเิคราะห์ในขอ้ 6 ของโปรแกรม เคซีเอฟ อา้งอิงในหน่วย 100% ส่ิงแหง้ (DM, 

Dry Matter) เท่านั้น บางคร้ังผูใ้ชไ้ดค้่าผลวเิคราะห์อาหารเป็นนํ้ าหนกัสด จึงตอ้งคาํนวณเป็นค่าในนํ้าหนกัแหง้ก่อน จึง

นาํค่าท่ีไดม้ากรอกลงในตารางน้ี 

 

สูตรการแปลงค่านํ้ าหนกั 

 

ปริมาณโภชนะทีม่อียู่ของอาหารแห้ง 100%  =  100% นํา้หนักแห้ง x ปริมาณโภชนะทีม่อียู่ของอาหารสด 

       %นํา้หนักแห้งของอาหารสด 

 

 

 

 



 44 

 สมมติซ้ือขา้วโพดท่ีมีเปอร์เซ็นตค์วามช้ืน 25% (หรือคิดเป็นนํ้ าหนกัแหง้ 100-25 = 85%) นาํไป

วเิคราะห์ไดเ้ปอร์เซ็นตโ์ปรตีน 7% ถามวา่ถา้คิดท่ีขา้วโพดแหง้ 100% ขา้วโพดดงักล่าวจะมี % โปรตีนเท่าใด? 

 จากสูตร 

   X  =  100% x 7%   =  8.24% 

      85% 

∴ขา้วโพด 100% จะมีโปรตีน 8.24% 

 

8) การบนัทึกขอ้มูล เม่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลเสร็จแลว้ การออกจากตารางทาํไดโ้ดยเล่ือนจอภาพไปท่ี

ตาํแหน่งบนสุดจะเห็นปุ่มสีเทาท่ีมุมซา้ยบนของจอ เลือกกดปุ่ม “บนัทึก/ออกจากเมนูหลกั” โปรแกรมจะทาํการบนัทึก

ขอ้มูลพร้อมกบัจดัเรียงขอ้มูลใหใ้หม่เร่ิมจาก ก-ฮ และจดักลบัมาแสดงผลท่ีหนา้จอเมนูหลกั 
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ภาคท่ีส่ี: การเลือกใช้วัตถดิุบท่ีมรีาคาตํ่าสดุโดยวิธี อีอาร์วีอาร์ 
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การเลือกใช้วัตถุดบิท่ีมีราคาตํ่าสุดโดยเทียบค่าดรรชนีทดแทน 

 

 การเทียบค่าดรรชนีทดแทน (Economic Replacement Value Ratio, ERVR) เป็นส่วนเพ่ิมเติมของ

โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนใหม่เฉพาะในรุ่นเคซีเอฟ2006 วธีิเทียบค่าดรรชนีทดแทนน้ีมีประโยชน์อยา่งมากจะช่วยใหก้าร

ตดัสินใจไดดี้และถูกตอ้งยิง่ข้ึนวา่ เราควรนาํวตัถุดิบตวัใดมาเลือกใชเ้พ่ือทดแทนตวัอ่ืนๆไดบ้า้ง 

 

 คลิกปุ่ม การเลือกใช้วตัถุดิบที่มีราคาตํ่าสุดโดยวิธี ERVR 

 

รูปท่ี 27 

1. การใช้ค่าดรรชนีทดแทน(ERVR) 

1) ค่าดรรชนีทดแทนของวตัถุดบิใดทีม่ค่ีาสูงสุดแสดงวา่วตัถุดบินั้นจะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ

สูงสุดเม่ือนาํมาใช ้หรือถา้เราจ่ายเงินซ้ือวตัถุดิบเหล่านั้นมาในราคาท่ีเท่ากนั วตัถุดิบท่ีมีค่าดรรชนีทดแทนสูงสุดก็จะให้

พลงังานและโปรตีนสูงกวา่วตัถุดิบท่ีมีค่าตํ่ากวา่แมร้าคาบาทต่อกิโลกรัมเท่ากนั 

2) ช่วยในการเปรียบเทียบราคากบัคุณค่าทางอาหารท่ีจะไดรั้บของวตัถุดิบต่างๆ เม่ือเราจะซ้ือวตัถุดิบ

เขา้มาใหม่ จะทาํใหเ้ราไดว้ตัถุดิบท่ีราคาถูกสุด 

3) ช่วยในการเปรียบเทียบวตัถุดิบท่ีมีอยูแ่ลว้ก่อนนาํมาใชใ้นสูตรอาหาร จะช่วยทาํใหสู้ตรอาหารมี

ราคาตํ่าสุดๆ 
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• คาํจาํกดัความของค่าแทนที ่ ERV (Economic Replacement Value) คือราคาของการใชว้ตัถุดิบ 

เมลด็ขา้วโพดกบักากถัว่เหลืองร่วมกนัแลว้จะไดคุ้ณค่าทางโปรตีนและพลงังานเทียบเท่ากบัวตัถุดิบท่ีตอ้งการ

เปรียบเทียบ ส่วนค่าดรรชนีทดแทน(ERVR) หมายถึงค่า ERV ของวตัถุดิบนั้นๆ หารดว้ยราคาตอ่หน่วยของวตัถุดิบ

นั้นๆ  ซ่ึงจะถือวา่วตัถุดิบใดมีค่าดรรชนีทดแทน มากสุดจะเป็นวตัถุดิบท่ีทาํใหสู้ตรอาหารราคาตํ่าสุด 

• ในการเปรียบเทียบใหเ้ทียบค่าดรรชนีทดแทนเฉพาะในกลุ่มวตัถุดิบอาหารเดียวกนั เช่นในกลุ่ม

อาหารหยาบ เราก็เทียบ ค่าดรรชนีทดแทนของหญา้สดเทียบกบั หญา้แหง้ เทียบกบัหญา้หมกั เป็นตน้ หรือเทียบใน

กลุ่มอาหารขน้พลงังาน เช่นมนัสาํปะหลงั ขา้วโพด รําอ่อน ปลายขา้ว เป็นตน้ หรือเทียบในกลุ่มอาหารขน้โปรตีน เช่น 

ปลาป่น กากถัว่เหลือง กากปาลม์ เป็นตน้ ห้ามเปรียบเทยีบข้ามกลุ่มอาหารเพราะอาหารเหล่านั้นใชแ้ทนกนัไม่ไดแ้ละ

แตกต่างกนัในเร่ืองแหล่งท่ีมาและการใชป้ระโยชน ์

• เราไม่สามารถเปรียบเทียบค่าดรรชนีทดแทนของวตัถุดิบท่ีเป็นแหล่งแร่ธาตุกบัไวตามิน เพราะแร่

ธาตุ ไวตามิน ไม่ไดใ้หโ้ปรตีนกบัพลงังานเลย 

2. เลือกคู่โภชนะเปรียบเทียบ 

เน่ืองจากค่าดรรชนีทดแทนถูกออกแบบมาใหค้าํนวณเปรียบเทียบคุณค่าของวตัถุดิบท่ีสามารถ

นาํมาใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนกบัการเป็นแหล่งพลงังานของวตัถุดิบต่างๆ(รูปท่ี28) เราจึงตอ้งเลือกคู่ของแหล่งวตัถุดิบ

ดงักล่าว แต่การจะเลือกคู่ใดใหพิ้จารณาวา่เราตอ้งมีผลการวเิคราะห์โปรตีนและพลงังานทีดีเอน็ของวตัถุดิบนั้นๆ หาก

ไม่มีก็ทาํการเปรียบเทียบไม่ได ้แต่ในทางตรงขา้มถา้เรามีผลการวเิคราะห์โภชนะทุกอยา่ง เช่น แหล่งโปรตีน, UIP และ 

DIP แหล่งพลงังาน TDN, ME, NEL, NEM, NEG กรณีน้ีเราจะเลือกคู่ใดก็ไดร้ะหวา่งตวัแทนจากโปรตีนกบัตวัแทน

จากพลงังานเช่น CP เทียบกบั TDN หรือ CP เทียบกบั NEL เป็นตน้ แต่โปรแกรมจะตั้งเปรียบเทียบระหวา่งTDN กบั

CPไวใ้หเ้ป็นค่าตั้งอตัโนมติัเพ่ือใชเ้ป็นค่าตั้งตน้ได ้

 

รูปท่ี 28 
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3. การเปรียบและการจัดเรียงลาํดับ ค่าดรรชนีทดแทน 

เม่ือกดปุ่มตกลงในรูปท่ี28 แลว้เคร่ืองจะทาํการคาํนวณและใหค้่าดรรชนีทดแทนออกมา เราสามารถสัง่

ใหโ้ปรแกรมทาํการจดัเรียงลาํดบัใหต้ามความตอ้งการของเราได ้ ซ่ึงเลือกไดจ้ากปุ่มเมนูดา้นขา้งขวาเช่น การจดัเรียง

ตามค่าดรรชนีทดแทนERVR, การเรียงตามช่ือวตัถุดิบ, การเรียงตามค่าพลงังานหรือโปรตีน(รูปท่ี29) 

 

 
 

รูปท่ี29 

 

4. ค่าผลวิเคราะห์ของวัตถุดิบข้าวโพด และวัตถุดิบกากถั่วเหลือง 

 ในตารางวตัถุดิบของโปรแกรมนั้น ผูใ้ชจ้ะสงัเกตเห็นช่ือวตัถุดิบทีเ่ขียนว่า ERVRข้าวโพด และวตัถุดิบ

ช่ือ ERVRกากถั่วเหลอืง ทั้งสองช่ือวตัถุดิบน้ีโปรแกรมจะใชเ้ป็นค่าอ้างองิมาตรฐานของการคาํนวณค่าดรรชนีทดแทน 

ดงันั้นห้ามผู้ใช้ไปลบทาํลายหรือเปลีย่นช่ือค่าดงักล่าวออกจากตารางวตัถุดิบของโปรแกรมโดยเดด็ขาด เพราะจะทาํให้

โปรแกรมคาํนวณค่าดรรชนีทดแทนไม่ได ้  แต่ผูใ้ชจ้ะสามารถเปล่ียนแปลงราคาและรายการผลวเิคราะห์คุณค่าทาง

โภชนะโปรตีน พลงังานได ้
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การออกจากโปรแกรม 
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การออกจากโปรแกรม KCF 

 

 เม่ือเสร็จส้ินการคาํนวณสูตรอาหารราคาตํ่าสุด หรือส้ินสุดการหาความตอ้งการโภชนะของโคแต่ละประเภท 

ใหผู้ใ้ชก้ลบัไปท่ีหนา้จอหลกั เพ่ือรอการออกจากโปรแกรมท่ีถูกตอ้ง 

 

 คลกิปุ่ม ย้อนไปหน้าจอหลกั (|<<) ตรงตาํแหน่งบนสุดด้านขวาของจอภาพ 

 

 
 

 โปรแกรมจะกลบัมาท่ีหนา้จอหลกัใหผู้ใ้ชเ้ลือกกดปุ่มเลิกการทาํงาน โดยเลือกท่ีปุ่มมุมซา้ย (File) หรือมุม

ขวา (X) บนจอภาพ แลว้โปรแกรมจะใหเ้ลือกข้ึนมาสองแบบคือ  

1)   บันทกึและออกจากโปรแกรม ณ ปุ่มน้ีโปรแกรมจะมีการบนัทึกขอ้มูลคร้ังสุดทา้ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงพร้อม

ปิดฐานขอ้มูลออกจากโปรแกรมเอก็เซล 

2)  ออกจากโปรแกรมโดยไม่มกีารจดัเกบ็ หากเลือกปุ่มน้ีจะไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงคร้ังล่าสุด 

 

ภาควชิาสตัวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002. 

โทรศพัท์ 043-202222-41 ตอ่2313 หรือโทรศพัท์/โทรสาร 043-202362 
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ภาคผนวก 
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คําถามท้ายบท 

 

1. ในฟาร์มโคนมแหง่หนึง่มีโครีดนํา้นมจํานวน 40 ตวั โคมีนํา้หนกัตัง้แต ่400-450 กก.และให้ผลผลตินํา้นมอยู่

ในช่วง 10-15 กก./ตวั/วนั จากการเก็บตวัอยา่งนํา้นมไปวิเคราะห์พบวา่มเีปอร์เซ็นต์ไขมนันมเฉลีย่ 3.5 % เพ่ือให้

โคมีการให้นํา้นมท่ีดีขึน้ทา่นคดิวา่ 

1.1. โคควรได้รับการกินอาหารเทา่ใด และควรมีระดบัโปรตีน พลงังานและแร่ธาตเุทา่ใด หรือสตูรอาหารควรมี

หน้าตาอยา่งไร 

1.2. จงเลอืกวตัถดุิบอาหารสตัว์เพ่ือนํามาใช้สร้างสตูรอาหารสาํหรับโคชดุนีท่ี้ดีท่ีสดุ 

1.3. เมื่อทา่นได้สตูรอาหารดงักลา่วแล้วและนําไปผสมเพ่ือใช้งานแล้ว ทา่นจะมคีําแนะนําให้โคกินสตูรอาหารนี ้

วนัละก่ีกิโลกรัม/ตวั/วนั(คิดเป็นนํา้หนกัสด) 

1.4. หากในฤดแูล้งในฟาร์มมีแตฟ่างข้าวเป็นอาหารหยาบหลกัของโคอยา่งเดียว ทา่นจะออกสตูรอาหารหรือ

ปรับสตูรอาหารข้นสาํหรับโคชดุนีไ้ด้อยา่งไร โดยไมทํ่าให้ผลผลตินํา้นมลดลง 

 

2. ในฟาร์มดงักลา่วยงัมีโครุ่นท่ีหยา่นมแล้วอีกเป็นจํานวน 20ตวั ท่ีมนํีา้หนกัตวั150-200 กก.เจ้าของฟาร์มต้องการ

เลีย้งโคให้มีอตัราการเจริญเติบโตวนัละ 0.7 กก. ถามวา่ 

2.1. สตูรอาหารข้นของโครุ่นชดุนีจ้ะมรีะดบัโปรตีน พลงังาน แร่ธาต ุเป็นเทา่ใด 

2.2. สตูรอาหารข้นดงักลา่วจะต้องนําไปจ่ายให้โคได้กินคิดเป็นนํา้หนกัสดวนัละเทา่ใด 

2.3. ถ้าเป็นในฤดฝูน ในฟาร์มมีหญ้าสดเขียวขจีมากมาย ทา่นคิดวา่โคกินหญ้าเขียวอยา่งเดียวโดยไมเ่สริม

อาหารข้นเลยเป็นไปได้หรือไม ่  

2.4. หากจะเสริมอาหารข้น หน้าตาสตูรอาหารข้นจะมีระดบัโปรตีน พลงังาน แร่ธาตอุยา่งไร 

2.5. หากในฤดแูล้งในฟาร์มมีแตฟ่างข้าวเป็นอาหารหยาบหลกัของโคอยา่งเดียว ทา่นคดิวา่จะสามารถใช้สตูร

อาหารเดิมท่ีออกไว้ของหน้าฝนนํามาใช้ตอ่เลยได้หรือไม ่ 

2.6. หากไมไ่ด้ ทา่นจะออกสตูรอาหารข้นหรือปรับสตูรอาหารข้นสาํหรับโครุ่นชดุนี ้ให้มีระดบัโปรตีน พลงังาน 

แร่ธาตอุยา่งไร 

 

3. คา่อีอาร์วีอาร์(คา่ดรรชนีทดแทน) คือการเปรียบเทียบของอะไร และมีประโยชน์อยา่งไร 

3.1. กําหนดให้ราคามนัสาํปะหลงัแห้ง 4.5 บาท/กก. และเมลด็ข้าวโพด 4.7 บาท/กก. ถามวา่ทา่นจะเลอืกซือ้

วตัถดุิบตวัใดมาใช้ในฟาร์ม 
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3.2. กําหนดให้ราคากากเมลด็ฝ้าย 5.5 บาท/กก. และกากเบียร์แห้ง 5.0 บาท/กก. ถามวา่ทา่นจะเลอืกซือ้

วตัถดุิบตวัใดมาใช้ในฟาร์ม 

3.3. กําหนดให้ราคาหญ้าสด 0.25 บาท/กก. หญ้าแห้ง 2.5 บาท/กก. และข้าวโพดหมกัราคา 3.0 บาท/กก.  

ถามวา่ทา่นจะเลอืกซือ้วตัถดุิบตวัใดตามลาํดบัก่อนหลงั 

3.4. จากคา่ในตารางคา่ดรรชนีทดแทนให้เลอืกซือ้ใช้วตัถดุิบอาหารพลงังาน กบัโปรตีน อยา่งละ3ชนิดเพ่ือ

นํามาเป็นแหลง่อาหารข้น ทา่นจะเลอืกใช้อะไรบ้าง 
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ตัวอย่างการคาํนวณในโครีดนม 
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ตัวอย่างการคาํนวณในโครุ่น (โคสาว) 
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ตัวอย่างตารางแสดงรายการวตัถุดิบ 
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