
ประวัติและผลงานเพื่อจดัทำรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
(โปรดกรอกข้อมูลใหล้ะเอียดครบถ้วน) 

 
ส่วนที่ 1: ประวัติส่วนบุคคล 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)    วุฒิพงษ์  นามสกลุ   อนิทรธรรม                                             . 
Name (Mr./Mrs./Miss)   WUTIPONG  Surname  INTARATHAM                                       . 
เกิดวันที่     5    เดือน     ตุลาคม      พ.ศ  2503.  อายุ  60  ป ี  
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ  ด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ                                                                             . 
ได้รับตำแหน่งผู้เชีย่วชาญฯ พ.ศ.   2554  เกษียณอายรุาชการปีงบประมาณ พ.ศ      2564            . 
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว ์                                                                                 . 
สถานทีต่ิดต่อ 61/1 ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กทม.  10400                                     . 
โทรศัพท์มือถือ   0803172662  E-mail :  pong.in1960@gmail.com                                   . 

ส่วนที่ 2 : ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี : 
ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)                                                                                . 
สาขาวิชาเอก  สัตวศาสตร ์                                                                                                   . 
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                             . 
ประเทศ  ไทย                                                                                                            . 

ปริญญาโท : 
ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรม์หาบัณฑิต (วท.ท.)                                                                           . 
สาขาวิชาเอก  สัตวศาสตร ์                                                                                                   . 
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                             . 
ประเทศ  ไทย                                                                                                            . 

ปริญญาเอก :  
ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรด์ุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)                                                                           . 
สาขาวิชาเอก  สัตวศาสตร ์                                                                                                   . 
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์                                                                      . 
ประเทศ  ไทย                                                                                                            . 

 



ประวัติการทำงาน 

วัน เดือน ป ี ตำแหน่ง สังกัด 

1 พฤศจิกายน 2527 นักวิชาการสัตวบาล 3 สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ 
กรมปศุสัตว ์

1 พฤษภาคม 2530 นักวิชาการสัตวบาล 4 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ท่าพระ กองบำรุง
พันธ์ุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

1 ตุลาคม 2533 นักวิชาการสัตวบาล 5 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ท่าพระ กองบำรุง
พันธ์ุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

13 กมุภาพันธ์ 2540 นักวิชาการสัตวบาล 6 ว. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ท่าพระ กองบำรุง
พันธ์ุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

26 มีนาคม 2542 นักวิชาการสัตวบาล 7 ว. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ท่าพระ กองบำรุง
พันธ์ุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

14 ตุลาคม 2545 นักวิชาการสัตวบาล 8 ว. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ท่าพระ กองบำรุง
พันธ์ุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

15 มกราคม 2551 นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ 
กรมปศุสัตว ์

1 มีนาคม 2554 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ กรมปศุสัตว ์

1 พฤศจิกายน 2559 
ถึงปัจจุบัน 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว ์ กรมปศุสัตว ์

 

ส่วนที่ 3 : ความเชี่ยวชาญ 

1. การวิเคราะห์และการประเมินพนัธุกรรมด้านปศุสัตว์ 
2. การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติด้านสัตว์ 
3. โภชนศาสสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

 

 

 



ส่วนที่ 4 : ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ ให้ระบุการนำ ใช้
ประโยชน์ (ความระบุจำนวน ชื่อผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม บทคัดย่อ พ.ศ.ที่เผยแพร่ และแหล่ง
ที่ตีพิมพ์)  

1. ค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะการเจริญเติบโตของประชากรโคพันธุ์ตากจำแนกตามกลุ่มพันธุกรรม (Estimated 
breeding value of growth traits for Tak beef cattle with genetic groups) หัวหน้าโครงการวิจัย : ปีที่พิมพ์ 2553  
http://www.dld.go.th/breeding/Journal/e_journal 

2. การคัดเลือกคู่ผสมพันธุ์เพือ่ควบคุมอัตราเลือดชิดและผลตอบสนองทางพันธุกรรมที่เหมาะสมต่อลักษณะการ
เจริญเติบโตในฝูงปิดของโคพันธุ์ตาก (Mate selection for joint control of inbreeding and genetic response on 
growth traits in closed tak cattle breeding herds) ผู้ร่วมวิจัย : ปทีี่พิมพ์ 2556 
http://www.dld.go.th/breeding/Journal/e_journal 

3. Genetic and economic evaluation of Tak synthetic beef cattle breeding schemes. หั วหน้ า
โครงการวิจัย : ปีที่พิมพ์ 2016 The 17 Asian-Australian Association of Animal Production Societies Animal 
Science Congress 22-25 August 2016. Fukuaka, Japan. 

ผลงานวิจัยทั้งสามเรื่องจะใช้หลักการทางธุศาสตร์เชิงปริมาณด้วยเทคนิคและวิธีการสมัยใหม่ที่ขยายต่อยอดจาก
การใชเทคนิคการคัดเลือกโคพันธุ์ตากแบบดั้งเดิม ทำให้การคัดเลือกโคพ่อแม่พันธุ์มีความเที่ยงตรงสูง และนำพารามิเตอร์
ทางพันธุกรรมที่วิเคราะห์ได้ไปใช้ในการวางแผนกระจายพันธุ์ด้วยวิธี deterministic approach ซึ่งต้องอาศัยหลักการ
ทางสถิติขั้นสูง เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ว่าด้วยการถ่ายเทยีนส์จากระดับปิรามิดไปสู่ระดับฐานรากใน 3 ระดับ (tiers) ได้แก่ 
จากฝูงนิวเคลียส (nucleus herds) ไปสู่ฝูงขยายพันธุ์ (production herds) และฝูงผลิต (multiplier herds) ของโค
พันธุ์ตากทั่วประเทศ การวิเคราะห์พบว่าตามแผนการกระจายโคพันธุ์ตากควรประกอบด้วยแม่พันธุ์ที่มีความดีเด่นทาง
พันธุกรรมในฝูงนิวเคลียส จำนวน 500 ตัว ฝูงขยายพันธุ์จำนวน 10,500 ตัว และฝูงผลิตจำนวน 142,000 ตัว จาก
แผนการกระจายพันธ์ุด้วยวิธีดังกล่าวจะได้ผลตอบแทนทางพันธุกรรม (genetic gain per year) ของน้ำหนักเมื่อจำหน่าย 
(SW-d) หย่านม (W2) หนึ่งปี (W4) อัตราการหย่านม (WR) ความยาวเส้นรอบวงอัณฑะ (SC4) ระยะเวลาจากวันผสมถึง
วันคลอด (DC) อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก (A1C) น้ำหนักแม่โคเต็มวัน (CW) ความหนาไขมันสันหลัง (BF) และพื้นที่หน้าตัด
เนื้อสัน (EMA) เท่ากับ 1.92 kg., 1.44 kg.,1.89 kg., 0.19 %, 0.08 cm, -0.12 day, -0.004 year, 0.46 kg., -0.02 cm 
และ 0.28 inch โดยมีผลกำไรตามวัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์ กำไรต่อแม่โค และผลกำไรทั้งหมด เท่ากับ 221.63, 
1,115.02 และ 167,253,000 บาท ตามลำดับ 

ส่วนที่ 5 : ผลงานวิจัยทั้งหมด ที่ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ (ความระบุชื่อผลงานวิจัย ฉบับที่เผยแพร่และแหล่งที่
ตีพิมพ์)  
 1. ผลการประเมินค่าความแตกต่างของลักษณะน้ำหนักปรับหย่านมจากค่าเฉลี่ยของลูกในพ่อโคบราห์มันพันธ์ุแท้ 
(EPD) ผู้ร่วมวจิัย : ปีที่พิมพ์ 2541 แหล่งทุน กรมปศุสัตว ์
 2. ผลการประเมินค่าความสามารถในการผลิตของแม่โคบราห์มันพนัธุ์แท้ที่นำเข้ามาจากสหรัฐอเมรกิา ผู้ร่วม
วิจัย : ปีที่พิมพ ์2541 แหล่งทนุ กรมปศุสัตว ์

http://www.dld.go.th/breeding/Journal/e_journal
http://www.dld.go.th/breeding/Journal/e_journal











