กลุ่มงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ําจืด (วชจ.)
สังกัดสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คู่มือการให้บริการ
ตรวจสอบและรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืด

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ศึกษา ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิ จัยความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพทั้ งในระดั บ ชนิ ดและพั นธุ ก รรมของสั ตว์ แ ละพื ชน้ํ า จื ดใน
ระบบแม่ น้ําและพื้ นที่ ชุ่มน้ํ าที่ได้รับ อิทธิ พลจากน้ําจื ด สถานภาพ
และชีวประวัติสัตว์น้ําจืดชนิดที่อยู่ในบัญชีที่ถูกคุกคามของประเทศ
สัตว์น้ําใกล้สูญพันธุ์ และสัตว์น้ําหายาก
 สํารวจ รวบรวม เก็บรักษา จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนตัวอย่าง ในรูป
ของพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างดองและธนาคารดีเอ็นเอ เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง
อ้างอิงของประเทศ
 วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลชีวสารสนเทศของสัตว์น้ํา เพื่อประโยชน์
ในการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ํ า และการอ้ า งสิ ท ธิ ก ารเป็ น เจ้ า ของ
ทรั พ ยากร/พั นธุ ก รรมสั ตว์ น้ํา ที่ นํา ไปสู่ ก ารรั บ รองทรั พ ย์ สิ นทาง
ปัญญา
 วิจัยเพื่อการจําแนกชนิด/สายพันธุ์ การตรวจสอบและรับรองความ
ถูก ต้ อ งของชนิ ด/สายพั นธุ์ สัตว์ แ ละพื ชน้ํ า จืด และให้ บ ริ ก ารทาง
วิชาการแก่บุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน
 เป็นศูนย์กลางรวบรวมฐานข้อมูลด้านอนุกรมวิธาน ดีเอ็นเอ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สถานภาพเชิงอนุรักษ์ และการประมง และ
แลกเปลี่ยนตัวอย่างเพื่องานวิจัยและการอ้างอิง การประสานงาน
กับพิพิธภัณฑ์หรือสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศภายใต้ระบบ
สากลตามหลักการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ติดต่อและประสานงาน
กลุ่มงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ําจืด
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด
ชั้น ๖ อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง
เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐ ๒๕๕๘ ๐๑๗๘

วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

กลุ่มงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ําจืด
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
กรมประมง

การให้บริการ
๑. ตรวจสอบและจําแนกชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืด
๒. ตรวจสอบและรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืดพื้นเมืองของไทย
ประเภทตัวอย่างสัตว์น้ําที่ขอรับบริการ
๑. สัตว์น้ําจืดที่ยังมีชีวิต ยกเว้นบางชนิดที่จาํ เป็นต้องตรวจสอบอวัยวะ
ภายในเพื่อยืนยันชนิดพันธุ์
๒. ซากสัตว์น้ําที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งตัว
๓. ซากสัตว์น้ําที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรืออวัยวะบางส่วน เช่น เปลือก
หอย กระดองเต่า หนังงูน้ํา เป็นต้น
(ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ําจืด ต้องนําตัวอย่างวัตถุดิบ
ก่อนการแปรรูปที่มีสภาพสมบูรณ์มาด้วย)
ประเภทผูข้ อรับบริการ
๑.
๒.
๓.
๔.

บุคลากรของกรมประมงทั้งส่วนภูมภิ าคและส่วนกลาง
บุคคลทั่วไป ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานราชการต่างๆ
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสัตว์นา้ํ
ข้อแนะนําในการเก็บรักษาตัวอย่างเพือ่ นํามาตรวจสอบชนิดพันธุ์

ขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบและรับรองชนิดพันธุ์สัตว์นา้ํ จืด
ประเภทที่ ๑
๑.

ผู้ที่ติดต่อส่งตัวอย่างสัตว์น้ําจืดเพื่อตรวจสอบชนิดพันธุ์ ผ่านส่วนอนุญาตและกําหนด
มาตรการประมง สํานักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง

๒.

ผู้ที่ติดต่อส่งตัวอย่างสัตว์น้ําจืดเพื่อขอเพิ่มชื่อวิทยาศาสตร์ ผ่านสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์
น้ําจืด สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง





๑. ตัวอย่างสด หรือเพิ่งตายให้แช่ในน้ําแข็งหรือเก็บในที่อุณหภูมิต่ําเพื่อเก็บ
รักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด
๒. เก็บตัวอย่างในน้ํายารักษาสภาพ เช่น น้ํายาฟอร์มาลินเข้มข้น 10 %,
แอลกอฮอลล์เข้มข้น 70 % หรือ 95 %
(กรณีที่เป็นสัตว์น้ําจืดจําพวกกุ้งและปู ต้องแช่ในน้ําแข็งให้ตายก่อนเก็บ
รักษาตัวอย่างในน้ํายารักษาสภาพ)



การขอรับบริการ



ผู้ขอรับบริการสามารถส่งตัวอย่างสัตว์นา้ํ จืดเพื่อตรวจสอบชนิดพันธุไ์ ด้ที่
กลุ่มงานวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ําจืด
ชั้น ๖ อาคารปรีดา กรรณสูต กรมประมง
ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ผู้ขอรับบริการต้องติดต่อส่วนอนุญาตและกําหนดมาตรการ
ประมง หรือ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืดมาแล้วเรียบร้อย
และนําเอกสารทีอ่ อกโดยหน่วยงานดังกล่าวมาด้วย

ผู้ขอรับบริการส่งตัวอย่างสัตว์น้ําจืดให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบชนิดพันธุ์ (อย่างน้อย ๓๐ นาที)

ประเภทที่ ๒
เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ส่งสัตว์
ป่าประเภทสัตว์น้ําซึ่งเป็นของกลางในคดีการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อตรวจสอบชนิดพันธุ์





เจ้าหน้าที่ออกใบรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืด
(อย่างน้อย ๒๐ นาที)



เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มผ่านทาง
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2558 0178 ก่อน เพื่อนัดหมายส่งมอบสัตว์
ป่าประเภทสั ตว์น้ําซึ่งเป็น ของกลางเพื่ อนํามาตรวจสอบชนิดพัน ธุ์
(อย่างน้อย ๕ นาที)

เจ้าหน้าที่ตํารวจส่งหนังสือติดต่อราชการได้ที่
สํานักเลขานุการกรม ชัน้ ๑ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
ผู้ขอรับบริการกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจ
ในการรับบริการ (อย่างน้อย ๕ นาที)
เมื่อกลุ่มได้ดําเนินการตรวจสอบชนิดพันธุ์เรียบร้อยแล้ว จะทําการแจ้งผล
การตรวจพิสูจ น์ และส่ง มอบสัต ว์ป่า ประเภทสัต ว์น้ํา ซึ่งเป็นของกลางให้
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เพื่อดําเนินการตามระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสัตว์น้ําที่
ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อไป

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบชนิดพันธุ์พร้อมส่ง
ตัวอย่างสัตว์น้ําจืดคืนให้แก่ผู้ขอรับบริการ (อย่างน้อย ๕ นาที)
ประเภทที่ ๓

ผู้ขอรับบริการกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจ
ในการรับบริการ (อย่างน้อย ๕ นาที)

ผู้ที่ติดต่อส่งตัวอย่างสัตว์น้ําจืดเพื่อต้องการตรวจสอบชนิดพันธุ์ด้วยตนเอง


ข้อควรทราบ

 ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืดขึ้นอยู่กับ ประเภทของสัตว์น้ํา
จืดและจํานวนตัวอย่างที่นํามาส่งตรวจ ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ ๓๐ นาที
 กลุ่มงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ําจืด จะให้บริการตรวจสอบชนิด
พันธุ์สัตว์น้ําที่ผ่านการแปรรูป หรือเปลี่ยนแปลงสภาพตัวอย่างเฉพาะบางกรณีเท่านั้น
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจสอบชนิดพันธุ์




ผู้ขอรับบริการกรอกแบบฟอร์มพร้อมส่งตัวอย่างสัตว์น้ําจืดให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชนิดพันธุ์ (อย่างน้อย ๓๐ นาที)

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบชนิดพันธุ์พร้อมส่ง
ตัวอย่างสัตว์น้ําจืดคืนให้แก่ผู้ขอรับบริการ (อย่างน้อย ๕ นาที)
ผู้ขอรับบริการกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจ
ในการรับบริการ (อย่างน้อย ๕ นาที)

