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อณูนิติวิทยาศาสตร์คือการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุลมาใช้เพื่อประโยชน์แห่ง
กฎหมาย ซึ่งงานในด้านคดีความของมนุษย์นั้นได้มีการพัฒนาและใช้อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่า
สามารถใช้ประกอบการพิจารณาคดีความได้ เนื่องจากสามารถพิสูจน์ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัย
หลักการของคุณลักษณะของดีเอ็นเอที่มีความเฉพาะในแต่ละตัวบุคคล แต่อณูนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสตัว์
ยังไม่มีผู้ดำเนินการและกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ซ่ึงสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน
ด้านอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์นี ้ควรเป็นผู้เชี ่ยวชาญในสาขาอณูวิทยาศาสตร์และสัตวศาสตร์ รวมทั้งมี
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการ
คลี่คลายปัญหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีความที่เกี่ยวข้องกับสัตว์  เพื่อผลในการบังคับใช้กฎหมาย การป้อง
ปรามการกระทำผิดและการลงโทษ โดยอาศัยหลักการตรวจลักษณะทางเครื่องหมายดีเอ็นเอซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
ในสัตว์แต่ละชนิดและการตรวจอัตลักษณ์ในสัตว์แต่ละตัวเช่นเดียวกับในคน ซึ่งทำให้สามารถตรวจพิสูจน์ได้ใน
หลายกรณี ได้แก่ การตรวจชนิดของเนื้อสัตว์ในกรณีต้องสงสัยว่ามีการปลอมปนหรือแอบอ้างชนิดของเนื้อสัตว์ 
การฆ่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย การลักลอบขนส่งเนื้อสัตว์ผิดประเภทซึ่งมีความสำคัญมากในแง่ความปลอดภัยทาง
อาหาร (food safety) ความเชื่อทางศาสนาเช่น สินค้าฮาลาล และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ติดมากับ
การขนส่งที่ผิดกฎหมาย การแอบอ้างหรือปลอมปนน้ำเชื้อแช่แข็งปศุสัตว์ที่มีราคาแพงสำหรับใช้ในการผสมเทียม  
ในกรณีหาความสัมพันธ์ทางเครือญาติในสัตว์สามารถคลี่คลายกรณีพิพาทเรื่องการอ้างกรรมสิทธิในตัวสัตว์รวมถึง
การลักขโมยสัตว์  

 

อณูนติวิทิยาศาสตรใ์นสัตว์ 
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ผลกระทบของการกระทำผิดเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงทั่วประเทศ อาจส่งผลให้มีมูลค่า
ความเสียหายสูงมาก โดยสามารถแสดงถึงผลกระทบเฉพาะการดำเนินคดีของกองสารวัตรและกักกันทั้งโดยการ
จับกุมผู้กระทำผิดและการยึดทำลายสินค้าปศุสัตว์ที่ลักลอบค้าหรือขนส่งอย่างผิดกฎหมายเฉพาะในช่วงระหว่าง            
1 ตุลาคม 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,280 ครั้ง น้ำหนักสินค้า 318,691 กิโลกรัม  มีมูลค่าถึง
กว่า 23.6 ล้านบาท นอกเหนือจากนี้ยังมีงานตรวจวิเคราะห์อัตลักษณ์สัตว์ ความสัมพันธ์ทางพ่อแม่ลูก และคดี
ความอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ไดมี้การตรวจให้แก่เจ้าของสัตว์โดยผ่านการส่งวัตถุพยานจากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ 
เจ้าหน้าที ่ตำรวจ เจ้าหน้าที ่ปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ ยิ ่งไปกว่านั ้นการตรวจอณูนิติ
วิทยาศาสตร์ทางสัตว์ ยังมีประโยชน์อย่างมากในการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะในคดีความที่เกี่ยวข้องกับการ
ลักลอบฆ่าและค้าชิ้นส่วนสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายเป็นต้น 

 

 
 
 
 
 

ผลกระทบตอ่สงัคมและประเทศชาติ 



 

3 
 

 
 

 
 
 

 
การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบฆ่าสัตว์ ค้าหรือขนส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ทั้งที่เกิดขึ้น

ภายในประเทศหรือการกระทำผิดข้ามชายแดนเข้าสู่ประเทศไทยหรือใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปสู่ประเทศที่
สาม เมื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเช่นเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ตรวจพบหรือสงสัยในชนิดของสัตว์นั้น การตรวจจับ
เพื่อดำเนินคดีเอาผิดจะกระทำได้เฉพาะเมื่อเอกสารที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายมีความผิดปกติ ซึ่งถ้าไม่สามารถตรวจ
พบว่ามีความผิดปกติก็ไม่สามารถยับยั้งหรือจับกุมการขนส่งเหล่านั้น ผลที่เกิดขึ้นนอกจากจะทำให้เนื้อสัตว์ที่ผิด
กฎหมายนั้นสามารถเข้าสู่ประเทศไทยได้ อาจส่งผลให้เกิดการนำโรคระบาดสัตว์ต่างๆหรือโรคสัตว์ติดคนเข้าสู่
ประเทศได้ ซึ่งส่งผลทั้งผู้บริโภคและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในวงกว้าง เช่นเดียวกับงานผสมเทียมทางปศุสัตว์
ซึ่งปัจจุบันเป็นวิธีหลักที่ใช้ในการขยายพันธุ์สัตว์ โดยเกษตรกรนิยมใช้น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะดีและมักมี
ราคาแพงตามที่มีการโฆษณา ซึ่งก่อให้เกิดการนำมาของการแอบปลอมปนน้ำเชื้ออ่ืนที่มีคุณภาพต่ำหรือมีราคาถูก
มาจำหน่ายแทน โดยที่เกษตรกรไม่สามารถดำเนินการเอาผิดใดๆแก่ผู้ขายได้เลย นอกจากนี้ในแง่คดีความอื่นๆ 
เช่น การแย่งกรรมสิทธิ์ในตัวสัตว์ การลักขโมยสัตว์ แม้แต่อุบัติเหตุที่อาจเกิดเนื่องจากสัตว์หรือการทารุณกรรม
สัตว์ที่มีเหตุเกิดต่อเนื่องมาโดยตลอดก็มักจะไม่สามารถชี้ขาดหาผู้กระทำผิดได้ถ้าขาดพยานบุคคลรู้เห็นหรือมีการ
บันทึกเหตุการณ์ขณะนั้นๆเช่น การบันทึกด้วยกล้องวงจรปิด โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ หรือมิได้กระทำผิดซึ่งหน้า เป็น
ต้น 

 
 
 
 
 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีการออกพ.ร.บ.หลายฉบับที่เกี่ยวเนื่องกับสัตว์ ซึ่งการตรวจวิเคราะห์วัตถุ

พยานทางดีเอ็นเอนับได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
ในหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบังคับใช้กฎหมายของกองสารวัตรและกักกันในกิจกรรมปราบปราม
ผู้กระทำผิดตามกฎหมายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ ได้แก่ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่า
เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 พ.ร.บ.ยา 2510 พ.ร.บ.
สถานพยาบาลสัตว์พ.ศ.2533/พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 รวมถึงพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 

สถานภาพเมือ่กอ่นมกีารพฒันาการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารชีวโมเลกลุ 

การดำเนนิงานเพือ่แกไ้ขปญัหาและพฒันาเพือ่วงการปศุสตัวแ์ละสตัว์เลีย้งในประเทศไทย 
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พ.ศ. 2557 ทำให้การตรวจอัตลักษณ์และชนิดสัตว์สามารถใช้ประกอบการบังคับคดีในการกระทำผิดกฎหมายได้
ในวงกว้างมากขึ้น โดยมีการขยายขอบข่ายจากปศุสัตว์ไปสู่สัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ เช่น สุนัขและแมว เป็นต้น 

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียวของประเทศที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับปศุสัตว์  สัตว์
เลี้ยง และสัตว์พ้ืนเมือง โดยมอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (สทป.) รับผิดชอบในการตรวจ
วิเคราะห์ทางชีวโมเลกุลเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงและขยายพันธุ์ปศุสัตว์  และกำหนดภารกิจให้ห้องปฏิบัติการ      
ชีวโมเลกุลสัตว์ดำเนินการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางอณูนิติวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งห้องปฏิบัติการฯนี้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาให้มีการปรับใช้เทคโนโลยี ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงบุคลากรที่มี
ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจวิเคราะห์เป็นอย่างดี มีการนำเทคนิคทางชีวโมเลกุลที่ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตว์มาพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการตรวจพิสูจน์ทางอณูนิติวิทยาศาสตร์ในสัตว์ ซึ่ง
สามารถนำผลการตรวจวิเคราะห์มาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาการดำเนินการทางกฎหมายตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 เนื่องจากได้รับการร้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ  เช่น หน่วยงานของกรมปศุสัตว์และ
หน่วยงานราชการอื่นๆ มหาวิทยาลัย และตำรวจ เป็นต้น ให้ตรวจพิสูจน์หลักฐานจากดีเอ็นเอในแง่ชนิดของสตัว์ 
อัตลักษณ์  และความสัมพันธ์ทางสายเลือด ซึ่งมีความน่าเชื่อถือถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ ดังนั้นถือได้ว่าเป็น
ห้องปฏิบัติการแรกที่ให้บริการการตรวจวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
เมื่อการปศุสัตว์ในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้า ประกอบกับการบริโภคมี

ความต้องการเนื้อสัตว์สูงขึ้นมาก เกษตรกรหันมาเลี้ยงปศุสัตว์มากขึ้นเนื่องจากได้ราคาดี การควบคุมดูแลให้การ
ดำเนินการเกี่ยวกับการเลี้ยง การครอบครอง จำหน่าย การฆ่าหรือการขนส่งเนื้อสัตว์ก็ต้องมีความรัดกุม เข้มงวด 
เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆที่จะส่งผลเสียทั้งต่อเกษตรกร ประชาชนและอุตสาหกรรมการเลี้ยง
สัตว์ในประเทศ รวมถึงการบริการเพื่อช่วยเหลือปัญหาด้านสังคมของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงซึ่งมีเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
 การนำเทคโนโลยีชีวโมเลกุลด้านดีเอ็นเอมาประยุกต์ใช้ในการตรวจทางอณูนิติวิทยาศาสตร์เป็นการ
พัฒนาระบบการควบคุมดูแลการเลี้ยงสัตว์และการผลิตสัตว์ในประเทศไทยทั้งในการปศุสัตว์ สัตว์พื้นเมืองและ
สัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่นำมาใช้เป็นอาหาร เป็นการเสริมความเข้มแข็งตัวบทกฎหมายที่มีอยู่  ป้องกัน
และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าและขนส่ง เนื้อสัตว์ ส่งผลไปถึงการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคสัตว์และโรคสัตว์ติดคนต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าปีละนับร้อยล้านบาท การป้องกันเกษตรกรจากความ
เสียหายที่เกิดจากการใช้น้ำเชื้อที่ปลอมปน ระงับหรือคลี่คลายคดีความกรณีพิพาทในเรื่องเกี่ยวกับความเป็น

เป้าหมาย 
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เจ้าของ การลักขโมยสัตว์หรือการทารุณกรรมสัตว์ ทั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการตรวจพิสูจน์ชนิดสัตว์ป่าหรือสัตว์
หายากอ่ืนๆ 

การตรวจทางอณูนิติวิทยาศาสตร์ทางสัตว์นี ้แม้จะเพิ่งเริ ่มดำเนินงานอย่างจริงจังไม่นานนัก แต่
เนื่องจากวงการปศุสัตว์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการในการบริโภคเนื้อสัตว์สูงขึ้นเรื่อย ๆ เปิดช่องทาง
ให้มีความพยายามในการละเมิดกฎหมายเพื่อผลประโยชน์มหาศาลโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง
แรกงานด้านนี้เริ่มจากการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกรณีพิพาทกรรมสิทธิในตัวโคและการลักขโมยสัตว์ แต่ในปัจจุบันอณู
นิติวิทยาศาสตร์ได้ขยายขอบเขตไปสู่การตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์ที่มีการฆ่า การลักลอบขนส่งผิดกฎหมายภายใต้
การดูแลของกรมปศุสัตว์ และขยายไปสู่ระดับชุมชนในภูมิภาคตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปศุสัตว์อำเภอและ
จังหวัด และเจ้าของสัตว์เลี้ยง รวมถึงการขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งทางห้องปฏิบัติการมีแผนที่จะ
นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาร่วมใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความแม่นยำในการตรวจให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โดยกลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและความหลากหลายทาง

ชีวภาพปศุสัตว์ ได้นำเอาเทคนิคทางชีวโมเลกุลมาพัฒนาเพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์ทางอณูนิติวิทยาศาสตร์ในสตัว์ 

ซึ่งสามารถนำผลการตรวจวิเคราะห์มาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาการดำเนินกา รทางกฎหมาย โดย

ปัจจุบันมีขอบข่ายการตรวจพิสูจน์ 3 ประเภท ได้แก่  

1. การตรวจอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมเฉพาะตัวของสัตว์ (Animal Identity) โดยการตรวจลายพิมพ์   

ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) ในโค กระบือ แพะ และสุนัข ทำให้สามารถพิสูจน์ระบุตัวตนของสัตว์แต่ละตัว  มี

ประโยชน์ต่อการสืบหาความจริงของสัตว์นั้นๆเช่น กรณีตัวอย่างการทารุณกรรมสัตว์ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่าง

เจ้าของสัตว์และผู้ต้องสงสัยที่ทำร้ายสัตว์ สามารถพิสูจน์เปรียบเทียบดีเอ็นเอจากสัตว์ที่ถูกฆ่าตายและดีเอ็นเอจาก

อาวุธมีดที่พบในบ้านผู้ต้องสงสัย ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินคดีเอาผิดผู้กระทำผิดในข้อหาทารุณกรรม

สัตว์ได้ 

 

การดำเนนิงานด้านอณนูติวิทิยาศาสตรท์างปศสุตัวข์องสำนักเทคโนโลยชีีวภาพการผลติปศสุตัว์ 
กรมปศสุตัว ์
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2. การตรวจความสัมพันธ์ทางพ่อ-แม่-ลูกในสัตว์ (Parentage analysis) ในโค กระบือ แพะ และ

สุนัขสามารถใช้ยืนยันความเป็นพ่อแม่ลูกในสัตว์ได้ เช่น กรณีข้อพิพาทด้านการสืบค้นว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสัตว์นั้นๆ 

ตลอดจนการใช้น้ำเชื้อปศุสัตว์ที่ไม่ตรงกับประวัติหรือการปลอมปนน้ำเชื้อปศุสัตว์ที่ใช้ในการผสมเทียม ทำให้

เกษตรกรได้รับผลกระทบและสูญเสียค่าใช้จ่าย 

 
  

 

 

 

 

 

 

3.  
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3. การตรวจระบุชนิดสัตว์ (Animal species identification) ในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่ 

และสุนัขสามารถยืนยันและตรวจสอบชนิดสัตว์ในตัวอย่าง เช่น ชิ้นเนื้อ ซากสัตว์ หรือตรวจสอบการปนเปื้อนชนิด

สัตว์อื่นในตัวอย่างต้องสงสัย เป็นการสนับสนุนงานของกรมปศุสัตว์ในการป้องกันการฆ่า ลักลอบขนย้ายเนื้อสัตว์

ผิดประเภทและผิดกฎหมาย การคุ้มครองผู้บริโภคตามหลักของอาหารปลอดภัย (food safety) นอกจากนี้ช่วย

ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่า สัตว์สงวนโดยสามารถตรวจสอบได้ว่าเนื้อสัตว์ที่ต้องสงสัยเป็นเนื้อจากสัตว์อะไร 
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เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมในการดำเนินการ จึงกำหนดการปฏิบัติดังนี้ 

1. การเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์จะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการเก็บ

ตัวอย่าง ได้แก่ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่มีประสบการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อคงสภาพ

วัตถุพยานเหล่านั้น  

2. การจัดส่งวัตถุพยานจะกระทำภายใต้หลักเกณฑ์การจัดส่งตามชนิดตัวอย่างโดยเจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ด้วยตัวบุคคลโดยมีหนังสือนำส่งถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็น

ลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยหน่วยงานราชการตำรวจที่นำส่ง 

3. ตัวอย่างวัตถุพยานที่ส่งมายังห้องปฏิบัติการฯจะได้รับการตรวจชนิด จำนวน สภาพตัวอย่างและ

หนังสือนำส่ง และออกหมายเลขรับเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อส่งตรวจในขั้นตอนต่อไป โดยจะส่งสำเนาการรับ

ตัวอย่างให้ผู้นำส่ง 1 ฉบับ 

 

ผูส้ง่ตวัอยา่ง/

เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง

• เก็บตวัอยา่ง

• ท าหนังสือขอความอนุเคระหก์ารตรวจถึงอธิบดีกรมปศุสตัว์

• น าส่งตวัอยา่ง ณ หอ้งปฏบิติัการชีวโมเลกุลสตัว์

หอ้งปฏิบตัิการ

• ตรวจรบัใบขอรบับริการ

• ตรวจสภาพและประวติัตวัอยา่ง

• ตรวจวิเคราะหต์วัอยา่ง

• รายงานผลต่ออธิบดีกรมปศุสตัว์

กรมปศุสตัว ์โดย

ส านกัเทคโนโลยชีีวภาพ

การผลิตปสุสตว์

• ส่งรายงานผลต่อ  

ผูส่้งตวัอยา่ง

ขัน้ตอนการสง่ตวัอยา่ง 
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เทคนิคชีวโมเลกุลสำหรับใช้ในการตรวจพิสูจน์ทางอณูนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ ได้แก่  

1. การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างจากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์  

2. การใช้เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) เพื ่อเพิ ่มจำนวนชิ ้นส่วนยีนหรือดีเอ็นเอ

เป้าหมาย  

3. การใช้เทคนิค Multiplex PCR เพื่อเพิ่มจำนวนชิ้นส่วนยีนหรือดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยไพรเมอร์ที่

จำเพาะต่อสัตว์แต่ละชนิด เป็นการจำกัดชนิดสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าอาจพบในตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัด  

4. การใช้เทคนิค Restriction enzyme length polymorphism (RFLP) โดยอาศัยคุณสมบัติของ

เอนไซม์ตัดเฉพาะในการหาความแตกต่างของรูปแบบของยีนไซโตโครม บี ซึ่งเป็นยีนในไมโตคอนเดียลดีเอ็นเอ 

5. การค้นหาลำดับเบส (DNA Sequencing) และเปรียบเทียบกับข้อมูลในฐานข้อมูล GenBank เพ่ือ

ระบุชนิดสัตว์ (animal species identification)  

6. การหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ทางพันธุกรรมเฉพาะตัวของ

สัตว์ และเพ่ือการตรวจความสัมพันธ์พ่อแม่ลูก (parentage analysis)  

 

 

 

 

 

 

ผลการตรวจว ิเคราะห์จะได ้ร ับการร ับรองจากหัวหน้ากล ุ ่มว ิจ ัยฯ  และผู ้อำนวยการสำนัก

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์เพ่ือนำเสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ก่อนส่งผลการตรวจวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานผู้

นำส่งเพ่ือดำเนินการต่อไป  

  

วิธกีารตรวจทางห้องปฏบิตักิาร 

 

การรายงานผลการตรวจวเิคราะห์ 
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