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ประเด็นการนําเสนอของสถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม
วิสัยทัศน
พัฒนานิติวิทยาศาสตร ยกระดับมาตรฐาน วิชาการกาวไกลเสริมสรางความมั่นคง ดํารงธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. ตรวจพิสูจนหลักฐานทางดานนิติวิทยาศาสตรและทางการแพทยเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
2. ศึกษา วิจยั และพัฒนามาตรฐานงานดานนิติวิทยาศาสตรใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการพัฒนางานดานนิติวิทยาศาสตรแกองคกรและหนวยงานที่ปฏิบัติงาน

ดานนิติวิทยาศาสตรและสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาบุคลากร
1. ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดบูรณาการการทํางานรวมกับสํานักงาน ป.ป.ส. และกรมราชทัณฑ ในการที่
จะปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมุงเนนการเก็บพยานหลักฐานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรใน
การวิเคราะหความเชื่อมโยงกับผูเกี่ยวของกับยาเสพติด ไดแก การตรวจสอบขอมูลเครือขายการใชโทรศัพทที่
ตรวจยึดไดในเรือนจําเพื่อตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม และการเก็บสารพันธุกรรมเพื่อจัดทําฐานขอมูลผูตองขัง
โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑของกรมราชทัณฑ เพื่อปองปรามไมใหผูตองขังหวนกลับไปติดยาเสพติด และ
กลับไปกระทําความผิดซ้ํา
2. ดานการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
สถาบันนิติวิทยาศาสตรรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการการตรวจพิสูจนสัญชาติเพื่อคืนสิทธิใหกับ
ประชาชนโดยการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร ตั้งแตป พ.ศ. 2547 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 รวมมากกวา
3,400 ราย เชน โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุ
80 พรรษา ที่จังหวัดระนอง ระหวาง พ.ศ. 2550 – 2551 จํานวน 731 ราย โครงการเฉลิมพระเกียรติปกปอง
สิทธิผูดอยโอกาสผูยากจนและคนยากไรสูพลเมืองอาเซียน ในพื้นที่จังหวัดตาก จํานวน 194 ราย โครงการ
ตรวจพิ สู จ น ส ารพั น ธุ ก รรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ พื่ อ รั บ รองสถานะทางทะเบี ย นแก ค นไทย ผู ย ากไร ใ นพื้ น ที่
จังหวัดตราด จํานวน 320 ราย โครงการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัวแกราษฎรที่
ไรสถานะทางทะเบียนราษฎรของอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 593 ราย
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือการใหบริการตรวจสาร
พันธุกรรมเพื่อสนับสนุ นงานทะเบียนราษฎรระหวางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กั บสถาบันนิ ติ
วิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม เพื่อประสานความรวมมือในการดําเนินการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของ
คนไทยที่ตกหลนทางทะเบียนราษฎรประกอบกับเปนผูมีรายไดนอย จึงเปนการอํานวยความสะดวกในการ
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ใหบริการประชาชนใชเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาในการแจงเกิดเกินกําหนดหรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียน
บานในสถานะผูมีสัญชาติไทยได
การบูรณาการรับเรื่องราวรองทุกขตามนโยบายผานศูนยดํารงธรรม ไดแก การตรวจรางกายประชาชน
รอบเหมืองแรทองคํา อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร
3. ดานพัฒนาพฤตินิสัย แกไขฟนฟูผูกระทําผิดและปองกันการกระทําผิด
สถาบันนิติวิทยาศาสตร รวมกับกรมพินิจฯ ไดจัดเก็บเสนผมเด็กและเยาวชนที่ลาเยี่ยมบานหรือขณะ
ออกไปทํางานนอกสถานที่เพื่อตรวจพิสูจนหาสารเสพติดในเสนผม เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 เพื่อ
ติดตามสถานการณดานยาเสพติดที่พบในตัวเด็ก โดยการสนับสนุนการตรวจพิสูจนหายาเสพติดในเสนผม
รวมกับกรมพินิจฯ มีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลการใชสารเสพติดของเด็กและเยาวชนที่อยูในระหวางการคุม
ประพฤติไปพัฒนาโปรแกรมการฟนฟูบําบัดเด็กและเยาวชนตอไป
4. การใชนิติวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาดานความมั่นคง
สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุนการทําคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดมีการตรวจพิสูจนและวิเคราะหทางนิติวิทยาศาสตร ทางการแพทยเพื่อสนับสนุน
กระบวนการยุติธรรม การใชนิติวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต
มาตั้งแตป พ.ศ. 2547 เรื่ อยมาจนถึงปจจุบั น โดยปฏิบัติภารกิจร วมกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ตํารวจ และพลเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ภารกิจโดยรวมไดแก การรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิด
เหตุ การขยายผลคดี การปดลอมตรวจคน งานขาว การทําฐานขอมูล การใหความเปนธรรม และการจัดทํา
ฐานขอมูลทาง
นิติวิทยาศาสตร ไดแก การจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรม (DNA) การพัฒนางานดาน
การจัดพิมพลายนิ้วมือและฝามืออัตโนมัติ และการเตรียมพรอมในการจัดระบบฐานขอมูล ไดแก ฐานขอมูล
ระเบิด ฐานขอมูลบุคคลสูญหายฯ ฐานขอมูลดานเคมี เปนตน นํามาเชื่อมโยงเพื่อใชประโยชนในการวิเคราะห
ทางนิติวิทยาศาสตรสําหรับการขยายผลทางคดีและการอํานวยความยุติธรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพดานคดีความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน ศูนยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร จังหวัด
ชายแดนภาคใต สถาบั นนิติวิ ทยาศาสตร ไดนํ ากระบวนการตรวจสารพันธุ กรรมแบบเร งดว น (RapidHIT)
ตรวจสารพัน ธุกรรมจากวั ตถุ พยานคราบโลหิต ตองสงสัย จากสถานที่เกิดเหตุเพื่อตรวจเปรีย บเทียบกับ
รูปแบบสารพันธุกรรมในฐานขอมูลประเภทบุคคล และตรวจสารพันธุกรรมจากบุคคลตองสงสัยในคดีสําคัญ
และเร ง ด ว น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ฐานข อ มูล สารพัน ธุกรรม พฤติกรรมคดี ออกรายงานผลการตรวจสาร
พันธุกรรมแบบเรงดวนเบื้องตนภายใน 1 วันทําการ เพื่อใชประโยชนในการคุมครองดานสิทธิมนุษยชน ดาน
การขาว การขยายผลในการสืบสวน และ/หรือ ใชในการพิจารณาขยายการควบคุมตัวผูตองสงสัย เพื่ออํานวย
ความเปนธรรม
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สถาบันนิติวิทยาศาสตร ไดเขารวมประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของในการพิจารณาการ บูรณาการ
ขอมูลอัตลักษณบุคคล (Biometric Identity Management) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 สามารถใช
ประโยชนขอมูลไบโอเมตริก (อาทิเชน ลายพิมพนิ้วมือและภาพใบหนาจากทุกหนวยงานของรัฐ มารวมกันให
เปนเพียง 1 บุคคล 1 ชุดระเบียนอางอิง) รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปญหาการสวมสิทธิบุคคล
5. ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานเอกสารเพื่อการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐเปนไปตามนโยบาย คสช. เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และนโยบายรัฐบาลดานสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประกอบดวยคดีที่ไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวน
คดีพิเศษ
6. การพัฒนามาตรฐานงานดานนิติวิทยาศาสตรตามหลักสากล
สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดพัฒนาระบบมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตรใหกาวไปสูมาตรฐานสากล ไดแก
ดานการพั ฒ นาบุคคลากรผู ป ฏิ บัติงานทางนิติวิทยาศาสตรไปสูความเปน มืออาชีพ ทั้งในภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ดานพัฒนามาตรฐานในการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรใหเขาสูมาตรฐานสากล สถาบันนิติ
วิทยาศาสตรไดรับการรับรองมาตรฐานสากลของหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ในเรื่องขอบขายการ
ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลของสํานักตรวจพิสูจนทางเคมี และขอบขายการตรวจสารพันธุกรรม ของสํานัก
ตรวจพิสูจนทางชีววิทยา, ขอบขายการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานอาวุธปน รองรอยเครื่องมือและฟสิกส
นับตั้งแตนี้เปนตนไป สถาบันนิติวิทยาศาสตรจะมุงสูการจัดการเพื่อใหไดรับการรับรองจากมาตรฐานสากล
ASCLD/LAB-International ซึ่งเป นมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตรที่จําเพาะเจาะจงกับการตรวจพิสูจ น
หลักฐานทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ ใหการรับรองโดย The American Society of Crime Laboratory
Directors / Laboratory Accreditation Board (ASCLD/LAB), ISO/IEC 17025:2005, สถาบันนิติ
วิทยาศาสตรไดมีการพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานจนไดรับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพการ
บริหารจัดการ ISO 9001:2008
7. การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
สถาบั นนิ ติวิ ทยาศาสตร ได มีการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนโดยมีการจัดโครงการ
ประชุมเครือขายนิติวิทยาศาสตรอาเซียน ครั้งที่ 6 (AFSN) เพื่อใหบุคคลากรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร
ไดรับความรู ความเขาใจในเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการจากทั่วภูมิภาคอาเซียน เพื่อ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ เ ทคนิ คที่ เ ป น มาตรฐานสากล และเสริมสรางเครือขาย ผลที่คาดวาจะไดรับ คื อ
บุคลากรของสถาบันนิติวิทยาศาสตรไดแนวทางการพัฒนางานดานการบริหารองคกรในภาพรวมการพัฒนา
มาตรฐานสูสากลใหครบทั้งดานบุคคลากร เครื่องมือและระบบการทํางาน โครงการเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับเครือขายองคกรที่ใหบริการดานนิติเวชศาสตรในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก (Asia – Pacific
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Medical – legal Agencies : APMLA) ซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหาผลกําไร ภายใตกรอบ
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลี เปนองคกรรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวของกับงานดานนิติเวชศาสตรและการตรวจ
พิสูจ นเอกลักษณบุคคล กรณีภัย พิบัติ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางศักยภาพในดานการใหบริ การทาง
นิติเวชศาสตร และเพื่อใหผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจและทักษะในการบริหารจัดการ การพิสูจน
เอกลักษณบุคคลในกรณีภัยพิบัติ ผลที่คาดวาจะไดรับคือ ไดรับทราบการพัฒนาดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางของ NAME การปฏิบัติงานชันสูตรศพของแพทยสืบสวนในมลรัฐแมรี่แลนด การพัฒนาดานอาชี
วอนามัยที่สามารถนําไปประยุกตใชกับหองปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงดานชีวภาพทั้งหมด โครงการสงเสริมการ
ใหบริการชันสูตรศพชาวอาเซียนในประเทศไทย วัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการ
ชันสูตรศพชาวตางประเทศโดยสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ.2558 ระหวางสถาบันนิติวิทยาศาสตรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
โครงการจั ด ระบบฐานข อ มู ล ด า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม 10 ชาติ เพื่ อเตรี ย มความพร อ มในการจั ด ทํ า
ฐานขอมูลทางนิติวิทยาศาสตรในการเชื่อมโยงขอมูลความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการ
จัดทําระบบฐานขอมูลทางนิติวิทยาศาสตรใหมีระบบมาตรฐานเดียวกัน ประกอบดวย ดานขอมูลบุคคลสูญหาย
และศพนิรนาม ดานขอมูล Trace evidence และสารระเบิด ดานขอมูลพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส
ดานขอมูลสารพันธุกรรม
8. เครื่องมือที่ทําใหสถาบันนิติวิทยาศาสตรทํางานไดอยางลุลวง
1. ระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิ บัติงานติ ดตามคนหายและพิสู จนศพ
นิรนาม พ.ศ.2558 เพื่อกําหนดแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนามใน
ลักษณะบูรณาการและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสรางความเปน
ธรรมในสังคม
2. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร เปนกฎหมายที่สงเสริมการใหบริการ
ดานนิติวิทยาศาสตรทั้งหนวยงานภาครัฐและบุคคลทั่วไปใหสามารถเขาถึงบริการดานนิติวิทยาศาสตร รวมทั้ง
สงเสริมและพัฒนาการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตรของภาคเอกชน ซึ่งเปนภารกิจที่มีความสําคัญตอการ
ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานเพื่อประกอบการดําเนินคดีและมีความสําคัญตอการอํานวยความยุติธรรมใหเกิดขึ้น
ในสังคม โดยผานกลไกของคณะกรรมการสงเสริมการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร
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