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ประเด็นการนําเสนอของสถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม 

วิสัยทัศน 

พัฒนานิติวิทยาศาสตร ยกระดับมาตรฐาน วิชาการกาวไกลเสริมสรางความม่ันคง ดํารงธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

1. ตรวจพิสูจนหลักฐานทางดานนิติวิทยาศาสตรและทางการแพทยเพ่ือสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 

2. ศึกษา วิจัยและพัฒนามาตรฐานงานดานนิติวิทยาศาสตรใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการพัฒนางานดานนิติวิทยาศาสตรแกองคกรและหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน  

ดานนิติวิทยาศาสตรและสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

4. พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการองคกรและการพัฒนาบุคลากร 

 

1. ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดบูรณาการการทํางานรวมกับสํานักงาน ป.ป.ส. และกรมราชทัณฑ ในการท่ี

จะปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมุงเนนการเก็บพยานหลักฐานการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรใน

การวิเคราะหความเชื่อมโยงกับผูเก่ียวของกับยาเสพติด ไดแก การตรวจสอบขอมูลเครือขายการใชโทรศัพทท่ี

ตรวจยึดไดในเรือนจําเพ่ือตรวจพิสูจนสารพันธุกรรม และการเก็บสารพันธุกรรมเพ่ือจัดทําฐานขอมูลผูตองขัง

โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑของกรมราชทัณฑ เพ่ือปองปรามไมใหผูตองขังหวนกลับไปติดยาเสพติด และ

กลับไปกระทําความผิดซํ้า 

2. ดานการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า 

สถาบันนิติวิทยาศาสตรรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการการตรวจพิสูจนสัญชาติเพ่ือคืนสิทธิใหกับ

ประชาชนโดยการเพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎร ตั้งแตป พ.ศ. 2547 – เดือนกันยายน   พ.ศ. 2557 รวมมากกวา 

3,400 ราย เชน โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุ 

80 พรรษา ท่ีจังหวัดระนอง ระหวาง พ.ศ. 2550 – 2551 จํานวน 731 ราย โครงการเฉลิมพระเกียรติปกปอง

สิทธิผูดอยโอกาสผูยากจนและคนยากไรสูพลเมืองอาเซียน ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก จํานวน 194 ราย โครงการ

ตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือรับรองสถานะทางทะเบียนแกคนไทย ผูยากไรในพ้ืนท่ี     

จังหวัดตราด จํานวน 320 ราย โครงการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัวแกราษฎรท่ี

ไรสถานะทางทะเบียนราษฎรของอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 593 ราย     

 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือการใหบริการตรวจสาร

พันธุกรรมเพ่ือสนับสนุนงานทะเบียนราษฎรระหวางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับสถาบันนิติ

วิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม เพ่ือประสานความรวมมือในการดําเนินการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของ

คนไทยท่ีตกหลนทางทะเบียนราษฎรประกอบกับเปนผูมีรายไดนอย จึงเปนการอํานวยความสะดวกในการ
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ใหบริการประชาชนใชเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาในการแจงเกิดเกินกําหนดหรือขอเพ่ิมชื่อในทะเบียน

บานในสถานะผูมีสัญชาติไทยได 

 การบูรณาการรับเรื่องราวรองทุกขตามนโยบายผานศูนยดํารงธรรม ไดแก การตรวจรางกายประชาชน

รอบเหมืองแรทองคํา อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร  

3. ดานพัฒนาพฤตินิสัย แกไขฟนฟูผูกระทําผิดและปองกันการกระทําผิด 

 สถาบันนิติวิทยาศาสตร รวมกับกรมพินิจฯ ไดจัดเก็บเสนผมเด็กและเยาวชนท่ีลาเยี่ยมบานหรือขณะ

ออกไปทํางานนอกสถานท่ีเพ่ือตรวจพิสูจนหาสารเสพติดในเสนผม เม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2558 เพ่ือ

ติดตามสถานการณดานยาเสพติดท่ีพบในตัวเด็ก โดยการสนับสนุนการตรวจพิสูจนหายาเสพติดในเสนผม

รวมกับกรมพินิจฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลการใชสารเสพติดของเด็กและเยาวชนท่ีอยูในระหวางการคุม

ประพฤติไปพัฒนาโปรแกรมการฟนฟูบําบัดเด็กและเยาวชนตอไป 

4. การใชนิติวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาดานความม่ันคง 

 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุนการทําคดีความม่ันคงท่ีเกิดข้ึน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดมีการตรวจพิสูจนและวิเคราะหทางนิติวิทยาศาสตร ทางการแพทยเพ่ือสนับสนุน

กระบวนการยตุิธรรม การใชนิติวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

มาตั้งแตป พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยปฏิบัติภารกิจรวมกับ กองอํานวยการรักษาความม่ันคง 

ตํารวจ และพลเรือนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ภารกิจโดยรวมไดแก การรวบรวมพยานหลักฐานในท่ีเกิด

เหตุ การขยายผลคดี การปดลอมตรวจคน งานขาว การทําฐานขอมูล การใหความเปนธรรม และการจัดทํา

ฐานขอมูลทาง         นิติวิทยาศาสตร ไดแก การจัดทําฐานขอมูลสารพันธุกรรม (DNA) การพัฒนางานดาน

การจัดพิมพลายนิ้วมือและฝามืออัตโนมัติ และการเตรียมพรอมในการจัดระบบฐานขอมูล ไดแก ฐานขอมูล

ระเบิด ฐานขอมูลบุคคลสูญหายฯ ฐานขอมูลดานเคมี เปนตน นํามาเชื่อมโยงเพ่ือใชประโยชนในการวิเคราะห

ทางนิติวิทยาศาสตรสําหรับการขยายผลทางคดีและการอํานวยความยุติธรรม  

การเพ่ิมประสิทธิภาพดานคดีความม่ันคงและสิทธิมนุษยชน ศูนยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร จังหวัด

ชายแดนภาคใต สถาบันนิติวิทยาศาสตร ไดนํากระบวนการตรวจสารพันธุกรรมแบบเรงดวน (RapidHIT) 

ตรวจสารพันธุกรรมจากวัตถุพยานคราบโลหิตตองสงสัย   จากสถานท่ีเกิดเหตุเพ่ือตรวจเปรียบเทียบกับ

รูปแบบสารพันธุกรรมในฐานขอมูลประเภทบุคคล และตรวจสารพันธุกรรมจากบุคคลตองสงสัยในคดีสําคัญ

และเรงดวน เพ่ือเปรียบเทียบกับฐานขอมูลสารพันธุกรรม พฤติกรรมคดี ออกรายงานผลการตรวจสาร

พันธุกรรมแบบเรงดวนเบื้องตนภายใน 1 วันทําการ เพ่ือใชประโยชนในการคุมครองดานสิทธิมนุษยชน ดาน

การขาว  การขยายผลในการสืบสวน และ/หรือ ใชในการพิจารณาขยายการควบคุมตัวผูตองสงสัย เพ่ืออํานวย

ความเปนธรรม 
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 สถาบันนิติวิทยาศาสตร ไดเขารวมประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของในการพิจารณาการ  บูรณาการ

ขอมูลอัตลักษณบุคคล (Biometric Identity Management) เม่ือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2558 สามารถใช

ประโยชนขอมูลไบโอเมตริก (อาทิเชน ลายพิมพนิ้วมือและภาพใบหนาจากทุกหนวยงานของรัฐ มารวมกันให

เปนเพียง 1 บุคคล 1 ชุดระเบียนอางอิง) รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดปญหาการสวมสิทธิบุคคล  

5. ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานเอกสารเพ่ือการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐเปนไปตามนโยบาย คสช. เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และนโยบายรัฐบาลดานสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประกอบดวยคดีท่ีไดรับจากสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. กรมสอบสวน

คดีพิเศษ  

6. การพัฒนามาตรฐานงานดานนิติวิทยาศาสตรตามหลักสากล 

 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดพัฒนาระบบมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตรใหกาวไปสูมาตรฐานสากล ไดแก 

ดานการพัฒนาบุคคลากรผูปฏิบัติงานทางนิติวิทยาศาสตรไปสูความเปนมืออาชีพ ท้ังในภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ ดานพัฒนามาตรฐานในการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรใหเขาสูมาตรฐานสากล สถาบันนิติ

วิทยาศาสตรไดรับการรับรองมาตรฐานสากลของหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ในเรื่องขอบขายการ

ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลของสํานักตรวจพิสูจนทางเคมี และขอบขายการตรวจสารพันธุกรรม ของสํานัก

ตรวจพิสูจนทางชีววิทยา, ขอบขายการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานอาวุธปน รองรอยเครื่องมือและฟสิกส 

นับต้ังแตนี้เปนตนไป สถาบันนิติวิทยาศาสตรจะมุงสูการจัดการเพ่ือใหไดรับการรับรองจากมาตรฐานสากล 

ASCLD/LAB-International ซ่ึงเปนมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตรท่ีจําเพาะเจาะจงกับการตรวจพิสูจน

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  

 สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดมีการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนโดยมีการจัดโครงการ

ประชุมเครือขายนิติวิทยาศาสตรอาเซียน ครั้งท่ี 6 (AFSN) เพ่ือใหบุคคลากรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร

ไดรับความรู ความเขาใจในเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือแสดงผลงานทางวิชาการจากท่ัวภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณเทคนิคท่ีเปนมาตรฐานสากล และเสริมสรางเครือขาย ผลท่ีคาดวาจะไดรับคือ 

บุคลากรของสถาบันนิติวิทยาศาสตรไดแนวทางการพัฒนางานดานการบริหารองคกรในภาพรวมการพัฒนา

มาตรฐานสูสากลใหครบท้ังดานบุคคลากร เครื่องมือและระบบการทํางาน โครงการเขารวมประชุมเชิง

ปฏิบัติการกับเครือขายองคกรท่ีใหบริการดานนิติเวชศาสตรในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก (Asia – Pacific 
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Medical – legal Agencies : APMLA) ซ่ึงเปนองคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงหาผลกําไร ภายใตกรอบ

รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลี เปนองคกรรัฐท่ีมีภารกิจเก่ียวของกับงานดานนิติเวชศาสตรและการตรวจ

พิสูจนเอกลักษณบุคคล กรณีภัยพิบัติ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางศักยภาพในดานการใหบริการทาง

นิติเวชศาสตร และเพ่ือใหผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจและทักษะในการบริหารจัดการ การพิสูจน

เอกลักษณบุคคลในกรณีภัยพิบัติ   ผลท่ีคาดวาจะไดรับคือ ไดรับทราบการพัฒนาดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตามแนวทางของ NAME การปฏิบัติงานชันสูตรศพของแพทยสืบสวนในมลรัฐแมรี่แลนด การพัฒนาดานอาชี

วอนามัยท่ีสามารถนําไปประยุกตใชกับหองปฏิบัติการท่ีมีความเสี่ยงดานชีวภาพท้ังหมด โครงการสงเสริมการ

ใหบริการชันสูตรศพชาวอาเซียนในประเทศไทย วัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการ

ชันสูตรศพชาวตางประเทศโดยสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนาม พ.ศ.2558 ระหวางสถาบันนิติวิทยาศาสตรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โครงการจัดระบบฐานขอมูลดานกระบวนการยุติธรรม 10 ชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทํา

ฐานขอมูลทางนิติวิทยาศาสตรในการเชื่อมโยงขอมูลความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการ

จัดทําระบบฐานขอมูลทางนิติวิทยาศาสตรใหมีระบบมาตรฐานเดียวกัน ประกอบดวย ดานขอมูลบุคคลสูญหาย

และศพนิรนาม ดานขอมูล Trace evidence และสารระเบิด ดานขอมูลพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

ดานขอมูลสารพันธุกรรม 

8. เครื่องมือท่ีทําใหสถาบันนิติวิทยาศาสตรทํางานไดอยางลุลวง  

 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพ 

นิรนาม พ.ศ.2558 เพ่ือกําหนดแนวทางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจนศพนิรนามใน

ลักษณะบูรณาการและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสรางความเปน

ธรรมในสังคม  

 2. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร เปนกฎหมายท่ีสงเสริมการใหบริการ

ดานนิติวิทยาศาสตรท้ังหนวยงานภาครัฐและบุคคลท่ัวไปใหสามารถเขาถึงบริการดานนิติวิทยาศาสตร รวมท้ัง

สงเสริมและพัฒนาการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตรของภาคเอกชน ซ่ึงเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญตอการ

ตรวจพิสูจนพยานหลักฐานเพ่ือประกอบการดําเนินคดีและมีความสําคัญตอการอํานวยความยุติธรรมใหเกิดข้ึน

ในสังคม โดยผานกลไกของคณะกรรมการสงเสริมการใหบริการดานนิติวิทยาศาสตร 


