
ประวตัิและผลงาน ตำแหน่งรักษาการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว ์
(โปรดกรอกข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วน) 

 
ส่วนที่ 1: ประวัติส่วนบุคคล 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)   ……….นายนิกร สางห้วยไพร..……..................................................................................... 
Name (Mr./Mrs./Miss) …….….Mr.Nikorn.........Surname…….Sanghuayphrai…………………………….......………… 
เกิดวันที่………๒๘…………..เดือน…………มีนาคม…………………..พ.ศ…………๒๕๐๖...................………………………..……
อายุ………......๕๘..............………..ปี 
ตำแหนง่รักษาการผู้เชี่ยวชาญ ...............ด้านพัฒนาพันธ์ุกระบือ............................................................................... 
ได้รับตำแหน่งรักษาการผู้เชี่ยวชาญฯ พ.ศ. ……๒๕๖๔….... เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ. …๒๕๖๖…….. 
หน่วยงาน ........สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์........................................................................................................................ 
สถานที่ติดต่อ : .…….…สำนักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธาน.ี..๑๒๐๐๐......… 
โทรศัพท์มือถือ ....……๐๙ ๔๗๗๕ ๗๓๔๐................ E-mail……nikornasa@hotmail.com……………………………… 
 
ส่วนที่ 2: ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี : 
ชื่อปริญญา …………วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ สาขาสัตวศาสตร ์……………………………………………………………………………. 
สาขาวิชาเอก ………………………………………………………………………………………………………….....................………..……… 
สถาบันการศึกษา ……มหาวิทยาลัยขอนแก่น………………………………………………………......................……………………… 
ประเทศ ……………ไทย…………………………………………………………………………….....................……………………………….. 
 
ส่วนที่ 3 : ความเชี่ยวชาญ 
……การปรับปรุงพันธุ์กระบือ/การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มกระบือ..........................................................................  

ส่วนที่ 4 : ผลงานวิจัย/วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่/โครงการวิจัยหรือโครงการลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง (แนบ
ผลงานมาด้วยจะดีมาก) 
   ทำงานวิจัยโดยมีผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้ว ๓๖ เรื ่อง โดยเป็นหัวหน้าโครงการ ๑๐ เรื ่อง และเป็นผู้ร่วม
ดำเนินการวิจัย ๒๖ เรื่อง  ดังนี ้
                     เรื่อง                                                     ปีที่เผยแพร่          ลักษณะงานที่ทำ 
๑) อายุเมื่อให้ลูกตัวแรกของแม่กระบือปลักโดยการเลี้ยงด้วย               ๒๕๓๔               ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
    ใบกระถินแห้งและมันสำปะหลังเส้นเป็นอาหารข้นเสริม 
๒) Growth Performance of Various Crossbred Buffaloes           ๒๕๓๗              หัวหน้าโครงการวิจัย 
    Raised under Pasture Condition 
๓) Phenotypes of F2 Crossbreds between riverine and Thai     ๒๕๓๗               ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
    Swamp buffaloes 



๔) การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรรายย่อยบางหมู่บ้านใน                    ๒๕๔๒               ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
    จังหวัดสุรินทร์ 
๕) ปัจจัยที่มีผลต่อระยะอุ้มท้องในแม่กระบือปลักโดยการผสมเทียม       ๒๕๔๓              หัวหน้าโครงการวิจัย 
๖) สมการทำนายน้ำหนักกระบือพ้ืนเมืองเพื่อใช้ในฟาร์มเกษตรกร         ๒๕๔๔              ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
๗) อายุเฉลี่ยของพ่อแม่พันธุ์เมื่อให้ลูกและจำนวนสัตว์                       ๒๕๔๔               ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
    ทดแทนที่มีผลต่อการปรับปรุงพันธ์ุกระบือกรมปศุสัตว์                                           
๘) การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพล                   ๒๕๔๔              หัวหน้าโครงการวิจัย 
    ต่อลักษณะน้ำหนักแรกเกิดและน้ำหนักหย่านมของ 
    กระบือไทย 
๙) การเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในหมู่บ้านอนุรักษ์และ                    ๒๕๔๕               ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
    พัฒนากระบือปลักไทยของจังหวัดยโสธร 
๑๐) ผลของความผิดปกติของโครโมโซมต่อการผลิตโค                     ๒๕๔๖                หัวหน้าโครงการวิจัย 
      กระบือ 
๑๑) ปัจจัยที่ไม่ใช่พันธุกรรมที่มีอิทธิพลต่อระยะห่างการ                   ๒๕๔๖                ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      ให้ลูกของแม่กระบือปลักไทย 
๑๒) ความก้าวหน้าโครงการวิจัยอูฐในประเทศไทย :                        ๒๕๔๖                ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      ผลผลิตน้ำนม การเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ 
      พันธ์ุของอูฐพันธุ์ตะโหนกเดียว 
๑๓) ปริมาณผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธ์ุของโคนม               ๒๕๔๖                ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียน 75 %(TMZ)ภายใต้สภาพ 
      การเลี้ยงของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง 
๑๔) สมการทำนายน้ำหนักกระบือปลักเมื่ออายุระหว่าง                   ๒๕๔๖                 หัวหน้าโครงการวิจัย 
      สองถึงสี่ปี 
๑๕) การจัดทำสายวัดเพื่อทำนายน้ำหนักตัวกระบือปลัก                 ๒๕๔๖                  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
๑๖) ช่วงของชั่วชีวิตกระบือปลักไทยที่มีผลกระทบต่อการ               ๒๕๔๗                  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      คัดเลือกปรับปรุงพันธ์ุ 
๑๗) ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมของลักษณะเมื่อหย่านม               ๒๕๔๗                 ผู้ร่วมโครงการวิจัย            
      ของโคบราห์มันศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ลำพญากลาง 
๑๘) Rete of inbreeding and genetic trend of                      ๒๕๔๙                 หัวหน้าโครงการวิจัย 
     THAI swamp buffalo 
๑๙) Production of swamp buffalo embryos: comparison of  ๒๕๔๙                 ผู้ร่วมโครงการวิจัย            
      in vitro fertilization and  somatic cell nuclear transfer tiniques 
๒๐) ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักกระบือ           ๒๕๔๙                 หัวหน้าโครงการวิจัย 



      ปลักกรมปศุสัตว ์
๒๑) การใช้โปรแกรม Ovsynch ในการเหนี่ยวนำการตกไข่ใน           ๒๕๕๐                 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      กระบือปลักที่มีความสมบูรณ์พันธ์ุต่ำ 
๒๒) การอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนกระบือปลักพันธ์ุดีด้วย                   ๒๕๕๑                 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
       การผลิตตัวอ่อนในหลอดแก้วและการย้ายฝากนิวเคลียส 
       ด้วยเซลล์ร่างกาย 
๒๓) การผลิตเนื้อคุณภาพจากกระบือปลักเพศผู้เต็มวัย                  ๒๕๕๒                  หัวหน้าโครงการวิจัย 
๒๔) โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรฐานการผลิตเนื้อกระบือ             ๒๕๕๒                  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      คุณภาพด ี      
๒๕) อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโต             ๒๕๕๒                   หัวหน้าโครงการวิจัย       
      และความสมบูรณ์พันธ์ุในกระบือปลักกรมปศุสัตว ์
2๖) แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโต                    ๒๕๕๒                   หัวหน้าโครงการวิจัย       
      และความสมบูรณ์พันธ์ุของกระบือปลักกรมปศุสัตว ์
๒๗) การประเมินรูปร่างกระบือโดยตัดสินจากความดีเด่น               ๒๕๕๔                   ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      ของลักษณะเปรียบเทียบกับแบบเส้นตรง 
      โดยใช้เครื่องสแกนแบบ  3 มิต ิ
๒๘) สภาพการเลี้ยงกระบอืและความพึงพอใจของเกษตรกร           ๒๕๕๕                    ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      ตอการเลี้ยงกระบือในจังหวัดสระบุร ี
๒๙) ความตองการสงเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกร                    ๒๕๕๕                    ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      ในอําเภอแกงคอยและวังมวงจังหวัดสระบุร ี
๓๐) อิทธิพลของอัตราเลือดชิดตอ่ลักษณะการเจริญเติบโต             ๒๕๕๖                    ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      และความสมบูรณพ์ันธ์ุในกระบือปลัก ที่เลี้ยงในศูนย์วิจัย 
      และบํารุงพันธุ สัตว ลําพญากลาง 
๓๑) คา่โลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดของกระบือปลัก              ๒๕๕๗                    ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      ที่เปน็โรควัณโรค 
๓๒) คา่พารามิเตอรท์างพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต        ๒๕๕๗                   ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      ของกระบือปลักที่เลี้ยงในศูนยว์ิจัยและบํารุงพันธุส์ัตว์ 
      ลําพญากลาง 
๓๓) แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโต                    ๒๕๕๘                   ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      และความสมบูรณพ์ันธ์ุของกระบือปลักไทย  
๓๔) สภาพการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงกระบือ          ๒๕๖๑                   ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      ภายใต้การจัดการของเกษตรกรเครือข่าย 



      ศูนย์วจิัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์สุรินทร์ 
๓๕) เครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธตอความตานทาน                ๒๕๖๓                   ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      โรคบรูเซลโลซิสในกระบือ 
๓๖) ความสุขและความอยูดีมีสุขจากการสงเสริม                       ๒๕๖๓                   ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      การเลี้ยงกระบือนมของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย ์

 

๙.๒ ประสบการณ์ด้านการเขียนตำราวิชาการ 2 เรื่อง ดังนี ้
๑) เป็นคณะผู้เรียบเรียงหนังสือลักษณะทั่วไปควายไทยกับการตัดสินการประกวด ISBN ๙๘๗-๙๗๔-๖๘๒-๓๒๙-๖ 
๒) เป็นผู้เรียบเรียงหนังสือเรื่องการผลิตควายไทยสู่การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน ISBN ๙๘๗-๙๗๔-๖๘๒-๓๒๘-๙                
 


