
ประวตัิและผลงาน ตำแหน่งรักษาการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว ์
(โปรดกรอกข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วน) 

 
ส่วนที่ 1: ประวัติส่วนบุคคล 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)    สายัณห์         นามสกุล      บัวบาน 
Name (Mr./Mrs./Miss)    SAYAN        Surname    BUABAN 
เกิดวันที่       11 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2505  อายุ   59  ปี 
ตำแหน่งรักษาการผู้เชี่ยวชาญ     ด้านพัฒนาพันธ์ุโคนม 
ได้รับตำแหน่งรักษาการผู้เชีย่วชาญฯ พ.ศ. 2564     เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงาน      สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
สถานทีต่ิดต่อ :    สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธาน ี12000 
โทรศัพท์มือถือ 081-8401509  E-mail  buaban_ai@hotmail.com 
 
ส่วนที่ 2: ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี : 
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ 
สาขาวิชาเอก สัตวศาสตร ์
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประเทศ ไทย 

ปริญญาโท : 
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรม์หาบัณฑิต (การปรับปรุงพันธุ์สัตว์)  
สาขาวิชาเอก การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเทศ ไทย 

ปริญญาเอก : 
ชื่อปริญญา Doctor of Philosophy (Animal and Food Hygiene) 
สาขาวิชาเอก Animal Breeding and Genetics 
สถาบันการศึกษา Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine 
ประเทศ ญี่ปุ่น 

 
ส่วนที่ 3 : ความเชี่ยวชาญ 
1. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เช่น Quantitative genetic, Genomic selection 
2. การจัดการข้อมูลเพื่อการประเมินพันธุกรรมสัตว์ 
3. สถิติเพื่อการวิจัย 



ส่วนที่ 4 : ผลงานวิจัย/วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่/โครงการวิจัยหรือโครงการลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง (แนบ
ผลงานมาด้วยจะดีมาก) 
1) สายัณห์ บัวบาน, จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ และ ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์. โมเดลผลผลิตในวันทดสอบสำหรับประเมิน

ค่าทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมในโคนมลูกผสม การประชุมวิชาการ ปศุสัตว์ครั้งที่ 18 กรมปศุสัตว์ 

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2545 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

2) สายัณห์ บัวบาน, ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง และ สินชัย วิโรจน์วุฒิกุล. 2546. ความสามารถในการถ่ายทอดทาง

พันธุกรรมของพ่อพันธุ์โคนมจากแหล่งกำเนิดที่ต่างกันภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย. บทคัดย่องาน

ประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการโคนม วันที่ 23-24 มกราคม 2546 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จังหวัด

ขอนแก่น หน้า 52 

3) สายัณห์ บัวบาน และ จตุพร พงษ์เพ็ง. 2548. ลักษณะทางพันธุกรรมของผลผลิตน้ำเชื้อในพ่อพันธุ์โคนม

สำหรับใช้ผสมเทียม. แก่นเกษตร. 33(1):42-51. 

4) Buaban, S. and J. Sanpote. 2010. Comparison of breeding values predicted with lactation 

model and test-day model in crossbred dairy cattle. J. Biotec. Livest. Prod. 5:33-59 

5) สายัณห์ บัวบาน, จุรีรัตน์  แสนโภชน์, มนต์ชัย ดวงจินดา และ วุฒิไกร บุญคุ้ม. 2556. การเปรียบเทียบโมเดล

ทางพันธุกรรมระหว่างค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนแบบคงที่และไม่คงที่ในโคนมลูกผสมไทย

โฮลสไตน์โดยใช้โมเดลวันทดสอบบรีเกรซชั่นสุ่ม. วารสารแก่นเกษตร 41:143-152. 

6) Buaban, S., M. Duangjinda, M. Suzuki, Y. Masuda, J. Sanpote, and K. Kuchida. 2015. Short 

communication: Genetic analysis for fertility traits of heifers and cows from smallholder dairy 

farms in a tropical environment. J. Dairy Sci. 98:1592-1596. 

7) Buaban, S., M. Duangjinda, M. Suzuki, Y. Masuda, W. Boonkum and K. Kuchida. 2016. Genetic 

relationships of fertility traits with test-day milk yield and fat-to-protein ratio in tropical 

smallholder dairy farms. Anim.Sci.J. 87:627-637. 

8) Buaban, S., K. Kuchida, M. Suzuki, Y. Masuda, W. Boonkum and M. Duangjinda. 2015. Genetic 

analysis of the rates of conception using a longitudinal threshold model with random 

regression in dairy crossbreeding within a tropical environment. Anim.Sci.J. 87:961-971 

https://www.researchgate.net/researcher/8876221_M_Duangjinda
https://www.researchgate.net/researcher/2007693365_M_Suzuki
https://www.researchgate.net/researcher/2039410950_Y_Masuda
https://www.researchgate.net/researcher/55125139_J_Sanpote
https://www.researchgate.net/researcher/2073974760_K_Kuchida
https://www.researchgate.net/researcher/2007693365_M_Suzuki
https://www.researchgate.net/researcher/2039410950_Y_Masuda
https://www.researchgate.net/researcher/2007693365_M_Suzuki
https://www.researchgate.net/researcher/2039410950_Y_Masuda
https://www.researchgate.net/publication/283717363_Genetic_analysis_of_the_rates_of_conception_using_a_longitudinal_threshold_model_with_random_regression_in_dairy_crossbreeding_within_a_tropical_environment?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/283717363_Genetic_analysis_of_the_rates_of_conception_using_a_longitudinal_threshold_model_with_random_regression_in_dairy_crossbreeding_within_a_tropical_environment?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/283717363_Genetic_analysis_of_the_rates_of_conception_using_a_longitudinal_threshold_model_with_random_regression_in_dairy_crossbreeding_within_a_tropical_environment?ev=prf_pub


9) สายัณห์ บัวบาน, จุรีรัตน์ แสนโภชน์  และ สมศักดิ์ เปรมปรีดิ์. 2559. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ

ลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมลูกผสมในประเทศไทย. การประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

10) สายัณห์ บัวบาน , จุรีรัตน์ แสนโภชน์ และ มนต์ชัย ดวงจินดา 2561. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทาง

พันธุกรรมสำหรับลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมลูกผสม. แก่นเกษตร 46 (4) : 767-778. 

11) Buaban, S., S. Puangdee, M. Duangjinda, and W. Boonkum. 2 0 1 9 .  Estimation of genetic 

parameters and trends for production traits of dairy cattle in Thailand using a multiple-trait 

multiple-lactation test day model. Asian-Australas J Anim Sci. 33(9):1387-1399. 

12) สายัณห์ บัวบาน, เกียรติศักดิ์ เหล็งหนูดำ และ มนต์ชัย ดวงจินดา. 2563. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทาง

พันธุกรรม และค่าแนวโน้มทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะความต้านทานเต้านมอักเสบของแม่โคนมไทยโดยใช้

ข้อมูลในวันทดสอบ.แก่นเกษตร 48 (1): 23-34. 

13) สายัณห์ บัวบาน, เกียรติศักด์ เหล็งหนูดำ, วุฒิไกร บุญคุ้ม และ เพราพิลาส ภักดีดินแดน. 2564. การศึกษา

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนมสำหรับลักษณะสุขภาพเต้านมของโคนมไทยโดยใช้วิธีการแบบขั้นตอนเดียวที่มี

การถ่วงน้ำหนักด้วยโมเดลวันทดสอบการถดถอยแบบสุ่ม. แก่นเกษตร. 49(2):491-508. 

14) สายัณห์ บัวบาน, สมศักดิ์ เปรมปรีดิ์ และ มนต์ชัย ดวงจินดา. 2564. การทำนายค่าพันธุกรรมจีโนมของ

ลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมสำหรับโคนมไทยโดยใช้วิธีการแบบขั้นตอนเดียวด้วยโมเดลวันทดสอบการถดถอย

แบบสุ่ม. แก่นเกษตร. 49(4):984-1001. 

15) สายัณห์  บัวบาน, จุรีรัตน์ แสนโภชน์, ไกรวรรณ หงษ์ยันตรชัย และ สาโรช งามขำ. 2564. การคัดเลือก

ลักษณะต้านทานโรคเต้านมอักเสบโดยการคัดเลือกลักษณะเต้านมในโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์.วารสาร

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศสุัตว.์ 12:xxx-xxx. (อยู่ระหว่างขอเผยแพร)่ 

16) สายัณห์ บัวบาน, จุรีรัตน์ แสนโภชน์ และ วรางคณา กิจพิพิธ. 2564. แนวโน้มทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะ

ความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมลูกผสมในประเทศไทย. วารสารเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์. 12:xxx-xxx. 

(อยู่ระหว่างขอเผยแพร)่ 

17) Buaban, S., K. Lengnudum, W. Boonkum and P. Phakdeedindan. 2021. Genome-wide 

association study on milk production and udder health traits for Thai dairy cattle using 



weighted single-step approach with random regression test-day model. J. Dairy Sci. (อยู่ระหว่าง

ขอเผยแพร)่ 

18) Buaban, S., S. Prempree, P. Sumreddee, M. Duangjinda, and Y. Masuda. 2 0 2 1.  Genomic 

prediction of milk production traits and somatic cell score using single-step genomic BLUP 

with random regression test-day model in Thai dairy cattle. J. Dairy Sci. (อยู่ระหว่างขอเผยแพร)่ 

19) สายัณห์  บัวบาน, มนต์ชัย  ดวงจินดา, วุฒิไกร บุญคุ้ม, สมศักดิ์ เปรมปรีดิ์, เกียรติศักดิ์ เหล็งหนูดำ, และ 

ณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล. 2564. โครงการการประเมินพันธุกรรมจีโนมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์โคนมทรอปิคอล

โฮลสไตน์ ในประเทศไทย (Genomic Evaluation for Genetic Improvement of Tropical Holstein 

Dairy Cattle in Thailand) โครงการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ ภายใต้กรอบงานวิจัยเชิงนโยบายด้านปศุ

สัตว,์ สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

 

ส่วนที่ 5 : ประสบการณ์อืน่ๆ  
1. เคยทำงานวิจัยเชิงสังคม 

ส่วนที่ 6 : รางวัลผลงานที่ได้รับ 
1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาต:ิ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 รางวัลระดับดีเด่น 
    เรื่อง “โคนมพันธุ์ทรอปิคอล โฮลสไตน”์ 
 
 


