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ผู ดํ า เนิ น โครงการวิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออกที่
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณผลประโยชน ประจําป 2554 สาขาเกษตรศาสตรและ
ชี ว วิ ท ยา ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาทุ ก ท า น รวมทั้ ง ท า นอาจารย แ ละ
นักวิชาการ สาขาวิชาสัตวศาสตร ฝายงานฟารมโคนม ที่ไดอํานวยความสะดวกและเอื้อเฟอขอมูล
ตางๆ ที่ใชทําวิจัย

บทคัดยอ
การศึ ก ษาสมรรถภาพการสื บ พั น ธุ แ ละการให ผ ลผลิ ต น้ํ า นมของโคนมลุ ก ผสมพั น ธุ
โฮลสไตนฟรีเซี่ยน ในฟารมคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ สมรรถภาพการสืบพันธุใน
ป พ.ศ. 2550-2554 จํานวน 122 ขอมูล พบวา อายุเมื่อผสมพันธุครั้งแรก เฉลี่ย 866±211,08 วัน อายุ
เมื่อผสมติดครั้งแรกเฉลี่ย 884±202.24 วัน อายุเมื่อคลอดลูกตัวแรก เฉลี่ย 1154±197.02 วัน จํานวน
ครั้งที่ผสมในการใหลูกตัวแรกเฉลี่ย 1.58±0.43 ครั้ง อัตราการผสมติด เฉลี่ย 81.31±4.29 เปอรเซ็นต
จํานวนวันอุมทอง เฉลี่ย 281.47±3.37 วัน น้ําหนักลูกแรกคลอดเฉลี่ย 30.02±1.54 กิโลกรัม จํานวน
วันทองวางเฉลี่ย 253.02±85.37 วัน และระยะหางของการใหลูกเฉลี่ย 534.95±83.41 วัน
การใหผลผลิตน้ํานมระหวางป พ.ศ. 2552-2554 จํานวน 49 ขอมูล พบวา ปริมาณน้ํานมปรับ
ที่ 305 วั น เฉลี่ ย 2,673.22 ± 1,006.22 กิ โลกรั ม ต อตั ว ปริ ม าณน้ํ า นมเฉลี่ ย ต อตั วต อวั น เท า กั บ
9.71±2.39 กิโลกรัม และจํานวนวันรีดนม เฉลี่ยเทากับ 299.04±127.52 วัน จากขอมูลที่ไดในครั้งนี้
จะชวยให สามารถหาแนวทางแกไขปญหาและชวยในการเพิ่มสมรรถภาพของฟารมตอไป

Abstract
The objective of this study was reproductive performances and milk production of
crossbred Holstein Friesian in agriculture and natural resource faculty farm. Reproductive
performances in during 2007 to 2011 number 122 data. The results showed that age at first service
average 866±211.08 days, age at first conception average 884±202.24 days, age at first calving
1154±197.02 days, number of service per first calving average 1.58±0.43 , conception rate average
81.31±4.29 percentage , day number pregnancy average 281.47±3.37 days, birth weight average
30.02±1.54 kilogramme , day open average 253.02±85.37 days and calving interval average
534.95±83.41 days
Milk production number 49 data during 2009-2011. The results showed that 305 day of
milk yield average 2,673.12±1,006.22 kilogramme, milk yield average 2,673.13±1,006.22
kilogramme, milk yield per cow per day 9.71±2.3g kilogramme and days in milk average
299.04±127.52 days. Data for study that will help performances increase of farm.

