
เร่ืองจากปก

ปัจจุบันงานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์มีความสำาคัญต่อกระบวนการยุติธรรม 
เป็นอย่างมาก การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ เป็นงาน 
ท่ีพิสูจน์ข้อเท็จจริง อันจะทำาให้เกิดความเช่ือม่ันต่อทุกภาคส่วน ดังนั้นการพัฒนา 
งานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ของประเทศจำาเป็นต้องดำาเนินการอย่างเป็นระบบ 
ต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนางาน 
ทัง้ดา้นการบริหารจดัการดา้นมาตรฐานวิชาการและการปฏบัิติงานเพือ่ช่วยใหก้ระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ก�รพัฒน�
นิติวิทยาศาสตร์  

และ นิติเวชศาสตร์
กับกระบวนการยุติธรรม
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เรื่องจากปก

เมื่อวันที่	19	มกราคม	ที่ผ่านมา	กระทรวงยุติธรรม 
โดยสถาบนันติวิทิยาศาสตร์	 ได้จดัโครงการสมัมนาเรือ่ง 
การพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ 
กบักระบวนการยตุธิรรม ณ	โรงแรมเซน็ทารา	ศนูย์ราชการ 
และคอนเวนชั่น	 เซนเตอร์	 แจ้งวัฒนะ	 กรุงเทพฯ	 
มผีูเ้ข้าร่วมการสมัมนาจากหน่วยงานด้านนติวิทิยาศาสตร์ 
นติเิวชศาสตร์		และกระบวนการยตุธิรรม		โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพือ่เป็นการประชุมระดมความคดิเกีย่วกบัความก้าวหน้า 
ทางวิชาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์และทางนิติเวชศาสตร์ 
กับกระบวนการยุติธรรม	 เพื่อให้ได้แนวทางการพฒันา 
วิชาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์	 และเพื่อให้มีการพัฒนา 
ระบบมาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ 
ของประเทศไทยในการสัมมนาดังกล ่าวผู ้บริหาร 
กระทรวงยุติธรรมได้มอบนโยบายในการพัฒนางาน 
ด้านนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์	 โดยตัวแทน 
จากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในหวัข้อการสมัมนาต่าง	ๆ	ซ่ึงสามารถสรปุภาพรวมได้	ดงันี้	

1. กรอบความร่วมมือทางนิติวิทยาศาสตร์
ของประเทศไทย ได้แก่

▶ การแลกเปลีย่นข้อมูลเพือ่คลีค่ลายคดทีีม่คีวามซบัซ้อน
▶ การตรวจพิสูจน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
▶ การฝึกอบรม	ศึกษาดูงานและการวิจัย
▶  การก�าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ของแต่ละหน่วยงาน

2. แนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการ
นิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

▶ การสร้างความร่วมมือตั้งแต่ระหว่างหน่วยงาน 
ต่อหน่วยงาน	 เครือข่ายภายในประเทศ	 เครือข่ายระดับ
ภูมิภาค	ไปจนถึงเครือข่ายระดับนานาชาติ
▶ ส่งเสริมงานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ในเชิงสังคม 
หรอืเชงิการบรหิารจดัการทีม่ผีลกระทบในการปฏบิตังิาน 
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	 เช่น	 พนักงาน 

สอบสวนหรืออัยการ	 เป็นต้น	 ทั้งน้ีอาจให้หน่วยงาน 
ในกระบวนการยตุธิรรมเข้ามามส่ีวนร่วมในการศกึษาวจิยั	 
เพื่อให้สามารถสะท้อนข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริง	
▶ การประชุมหารือถึงการก�าหนดขอบเขตหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน	 รวมถึงอาจมี 
การพิจารณาเง่ือนไขและเกณฑ์ของลักษณะงานหรอืคดว่ีา 
ลักษณะใดควรให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป ็น 
ผู้รับผิดชอบหลัก	 ลักษณะใดเป็นงานที่ต้องถ่วงดุลซึ่งกัน 
และกนั	และลกัษณะใดทีส่ามารถตรวจพสิจูน์ร่วมกนั	เป็นต้น 

3. แนวทางพัฒนาวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์
และพระราชบัญญัติวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์

▶ การก�าหนดลักษณะและค�าอธิบายลักษณะงาน 
ที่ ชั ด เจนของนักนิติ วิทยาศาสตร ์ ในแต ่ละสาขา 
และในแต่ระดับ
▶ น�าแนวทางในการปฏิบัติงานของต่างประเทศ	 เช่น 
TRIAGE	 มาปรับใช้ในการวางระบบการจัดแบ่งหน้าที ่
รับผิดชอบของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา	 
ตามลักษณะเหตุการณ์หรือคดีที่เกิดขึ้น	 หรือที่เรียกว่า 
TRIAGE	 แต่ทั้งนี้ควรหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อื่น	ๆ	ด้วย
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เรื่องจากปก

นายสวุพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ยุติธรรม ได้กล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ว่า

“รฐับาลให้ความส�าคญักบัเรือ่งกระบวนการยตุธิรรม	 
เร่ืองคุ้มครองสิทธิ	 สิ่งหน่ึงท่ีมีความส�าคัญคือการท�างาน 
ร่วมกบัหน่วยงานด้านพสิจูน์หลกัฐาน	กระทรวงยตุธิรรม 
ไม่สามารถท�างานได้ตามล�าพัง	 งานนิติวิทยาศาสตร ์
ของกระทรวงยุติธรรม	 ไม่สามารถท่ีจะเก่ง	 ยอดเยี่ยม 
แต่เพียงล�าพัง	การท�างานในลกัษณะของเครอืข่ายทีร่่วมกนั 
ของทุกหน่วยงาน	 ผมถือว่าท�าให้การอ�านวยความ 
ยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนมีหลักประกันเข้าถึง 
กระบวนการยุติธรรม	 และเป็นหลักประกันที่ประชาชน 
ได้ประโยชน์จากการอ�านวยความยุติธรรม	ซึ่งในปี	2560	 
กระบวนการยุ ติธรรมก�าลังถูกเฝ ้ามองจากสังคม	 
สังคมก�าลังดูว ่ากระบวนการยุติธรรม	 จะสามารถ 
เป็นหลักประกันการอ�านวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐาน

ความภาคภมูใิจของพวกเราทีม่อียูใ่นองค์กรทีไ่ด้จาก 
การท�างาน	เราต้องอยูอ่ย่างคนทีเ่ป็นมอือาชพี	การจะเกดิ 
สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เราต้องพัฒนาทั้งวัฒนธรรมองค์กร	 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน	 งานนิติวิทยาศาสตร ์
ของกระทรวงยตุธิรรมกเ็ป็นแขนงหนึง่	ต้องท�างานร่วมกบั 
หน่วยงานอืน่		แม้กระทัง่ท�างานร่วมกับโรงพยาบาลต่าง		ๆ 		กด็ี 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ภายใต ้การบริหารจัดการ 
ของกระทรวงยุติธรรม	 ต้องท�างานอย่างจริงจังร่วมกับ 
ภาคี	 การจัดประชุมสัมมนาในวันน้ีเป็นสัญลักษณ์หนึ่ง 
ของการท�างาน	ด้วยความเข้าใจทีด่ต่ีอกนั	โดยมปีระชาชน 
เป็นศูนย์กลาง”	

การสัมมนาครั้งน้ีถือเป็นก้าวแรก 
ของการ ขับเค ล่ือนการพัฒนางาน 
นิติวิทยาศาสตร ์และนิติ เวชศาสตร  ์
กับกระบวนการยุติธรรมอย่างบูรณาการ 
ซึ่ งมีความส� าคัญและเป ็นรูปธรรม 
โดยมีการรับฟ ั งความคิด เ ห็นและ 
ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง า น 
นิติวิทยาศาสตร์จากหลายหน่วยงาน 
อย่างกว้างขวาง	 โดยสรุปผลการสัมมนา	 
ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องตรงกันว่าให้มี	

1.การจดัตัง้เครอืข่ายนติวิทิยาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย	 (Thailand	 Forensic 
S c i e n ce 	 Ne two r k 	 : 	 T F SN )	 
โดยให้มกีารจดัประชมุจดัต้ังเครอืข่ายขึน้
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	

2.	 การจัดท�าบันทึกความเข้าใจ	
(MOU)	 ระหว่างหน่วยงานให้บริการ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง	 
และจัดให้มีการลงนามร่วมกันในวัน
ที่มีการจัดการประชุมจัดตั้งเครือข่าย
นิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

5Justice Magazine  Ministry of Justice



2. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการภายในองค์กรเดียวกัน	 ควรมีกิจกรรมร่วมกัน	 

เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในองค์กร	 ซ่ึงจะส่งผล 
ต่อการปฏิบัติงาน	 เช่น	 การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารของคดีท่ีมี 
ความซบัซ้อน	คดทีีม่กีารส่งตรวจหลายห้องปฏิบตักิาร	การบรูณาการ 
ตรวจพิสูจน์ระหว่างห้องปฏิบัติการ	 การท�างานวิจัยร่วมกันแบบ 
สหสาขาวิชา	 เป็นต้น	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร	และภาพลักษณ์ขององค์กร

3. งานข่าวกรอง 
ในคดีที่มีความซับซ้อนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

เพื่อให้ได้ข ้อมูลมากพอในการน�ามาประกอบการคลี่คลายคดี	 
ต้องมกีารสบืค้นข้อมลูคดทีีผ่่านมาว่า	คดลีกัษณะนีเ้คยเกิดขึน้หรอืไม่ 
หรอืสามารถเชือ่มโยงคดนีีก้บัคดใีดได้บ้าง	หน้าทีห่ลกัของงานข่าวกรอง 
คือ	 การน�าเอาข ้อมูลที่ ได ้มาปรับและวิเคราะห์ให ้เหมาะสม 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ	 โดยสามารถน�าเอาข ้อมูลไปใช  ้
ให้เกิดประโยชน์ได้จริง	 และทันเวลา	 ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ 
วัตถุพยานหรือข้อมูลที่ได้ในแต่ละคดี	

4. การศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	 ควรจะต้องศึกษาหาความรู้ 

ตลอดเวลา	เพื่อให้รู้ทันเทคโนโลยทีี่พัฒนา	ปัจจุบันมีหลายหน่วยงาน 
ที่เปิดให้บริการศึกษาออนไลน์เพื่อความสะดวกในการเรียนรู ้	 
เช่น	 Monash	 University,	 Victorian	 Institute	 of	 Forensic	 
Medicine,	Canberra	Institute	of	Technology	(CIT)	เป็นต้น

5. การวิจัย
การวิจัยเกี่ยวกับงานนิติวิทยาศาสตร์	 นอกจากเป็นงานวิจัย 

เกี่ยวกับการทดสอบแล้ว	 ควรมุ ่งเน้นการวิจัยแบบผลสะท้อน 
ในเชิงสังคมเกี่ยวกับการน�ารายงานผลไปใช้	 เช่น	 พนักงานสอบสวน	 
หรืออัยการมีความเข้าใจในรายงานผลหรือไม่	 รายงานผลถูกน�าไป 
ประกอบส�านวนหรือถูกน�าไปใช้ในการพิจารณาคดีหรือไม่	 เป็นต้น	 
เพื่อให้งานนิติวิทยาศาสตร์เป็นที่พึ่งของประชาชน	 และสนับสนุน 
กระบวนการยุติธรรม	

6. เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
นกันติวิทิยาศาสตร์ทีไ่ด้รบัการพฒันาความรู้	ทกัษะ	และเล่ือนระดบั 

เป็นผู้จัดการห้องปฏิบัติการ	 จะได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน 
ด้านบรหิาร	ท�าให้สญูเสยีนกันติวิทิยาศาสตร์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถไป 
ฉะน้ัน	 จะต้องมีแนวทางที่จะพัฒนาให้ผู ้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ 
ได้พัฒนาความรู ้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 การจัดให้ 
ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความช�านาญ	การเข้าร่วม 
Triage	การฝึกอบรม	การเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา	เป็นต้น

เครอืข่ายด้านนติวิิทยาศาสตร์มหีน่วยงานกลาง	คอื	International 
Forensic	 Strategic	 Alliance	 (IFSA)	 ท�าหน้าท่ีประสานงาน 
ความร่วมมอืกบัหน่วยงานในแต่ละภมูภิาค	 โดยมุง่เน้นการประสานงาน 
ในเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้	

1.	ความสามารถของบุคลากร	
2.	การบริหารจัดการเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง	
3.		กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์	ได้แก่	การจัดเก็บ 

วัตถุพยาน	การทดสอบ	การแปลผล	การรายงาน		
4.	ขั้นตอนการทดสอบความใช้ได้ของวิธี
5.	การควบคุมคุณภาพ	

สรุปการบรรยายของ Mr. Alastair Montgomery Ross

1. กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์  
การน�าความรู ้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้	 ควรเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน 

การตรวจสถานที่ เกิดเหตุ	 	 เพื่อให ้ประชาชนมีความเชื่อมั่น 
ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	 น�ามาลดปัญหาอาชญากรรมในสังคม	 
ทั้งอาชญากรรมเล็กน้อยจนถึงอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนมาก

ในประเทศออสเตรเลีย	 การท�างานด้านนิติวิทยาศาสตร์จะเป็น 
ส่วนหนึ่งของกระบวนการท�างานที่เรียกว่า	TRIAGE	ซึ่งประกอบด้วย 
ทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุ	 นักนิติวิทยาศาสตร์จากสาขาต่าง	 ๆ	 
และพนักงานสอบสวน	 เพื่อบริหารจัดการคดี	 แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ในแต่ละขัน้ตอนตัง้แต่การตรวจสถานทีเ่กดิเหต	ุ	การจดัเกบ็วตัถพุยาน	 
การทดสอบ	 การแปลผล	 จนถึงการรายงาน	 และหารือร่วมกัน 
ในกรณีที่มีวัตถุพยานที่จะตรวจพิสูจน์หลายห้องปฏิบัติการ	เป็นต้น

เรื่องจากปก

การบรรยายเรื่อง 
เส้นทางความก้าวหน้า
ของนักนิติวิทยาศาสตร ์
ในต่างประเทศ 
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Mr. Alastair Montgomery Ross
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การอภิปราย เรื่อง ความก้าวหน้า 
ทางวิชาชีพนักนิติวิทยาศาสตร ์
และทางนิติเวชศาสตร์กับ 
กระบวนการยุติธรรม 

ผู้ร่วมการอภิปราย	ประกอบด้วย	
● นายสมณ์	พรหมรส	
● ศาสตราจารย์แสวง	บุญเฉลิมวิภาค	
● พลต�ารวจโท	กิตติพงษ์	เงามุข	
●	พันต�ารวจเอก	วิรุฬ	ศุภศิลป์ศิริปรีชา	
● Mr.	Alastair	Ross	
ผู้ด�าเนินรายการ	:	ดร.	ดล	บุนนาค

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ คือ 
1) ความเชื่อมั่น 2) การถ่วงดุล 3) มีมาตรฐาน

“ความรู้จริง” และ “อิสระในวิชาชีพ” หัวใจของ
นิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์“ในการท�างานผมถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนกัน	 ต่างคนต่างเข้าใจ

บทบาทหน้าทีข่องตน	หน้าทีข่องเรามอีย่างไรกท็�าไป	ขอให้ท่าน
เข้าใจเรา	อย่าว่าเรา	และท�าหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที”่

        “การขบัเคล่ือนงานนติวิทิยาศาสตร์และ 
นิติเวชศาสตร์ส�าคัญคือผู้ปฏิบัติงาน 

จะต้อง	 1)	 รู ้จริงในสาขาวิชาชีพของตน	 
ไม ่ให ้ความเห็นที่ เกินเลยไปจากสาขา 
ความเช่ียวชาญ	 และ	 2)	 ต ้องมีอิสระ 
ในวชิาชพี”	หากแต่ละฝ่ายรูจ้กับทบาทหน้าท่ี 
ของตน	ประชาชนจะได้ประโยชน์เตม็ท่ีจาก 
กระบวนการยุติธรรม”

ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาค
ผู้อ�านวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู ้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 ได ้กล ่าวถึงทิศทาง 
การท�างานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 แนวทางการบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	 การพัฒนา 
มาตรฐานและองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา	 
สรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้

“ผมท�างานด้านกระบวนการยุติธรรมโดยดูแลเรื่องนโยบาย 
และทิศทางของกระทรวงยุติธรรมมานานจึงทราบปัญหาเป็นอย่างด ี
และเคยเสนอนโยบายว ่างานนิติ วิทยาศาสตร ์ มีความส�าคัญ 
ต่อความเป็นธรรมซึ่งส่งผลในเร่ืองของความสงบเรียบร้อยของสังคม 

นิติวิทยาศาสตร์มีหลายหน่วยงานในการด�าเนินการ 
และมีปัญหาระหว่างกัน	 ทุกครั้งที่เสนอนโยบายก็จะม ี
ค�าว่าให้น�านติวิทิยาศาสตร์มาใช้ในกระบวนการยตุธิรรม	 
และให้ด�าเนินการบูรณาการด้านความร่วมมือเพื่อให ้
เกิดการท�างานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ		

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2545	 
โดยมีหลักการที่ส�าคัญ	 3	 ประการคือ	 1)	 ความเชื่อมั่น	 
2)	การถ่วงดุล	3)	มีมาตรฐาน	แต่ในอดีตสถาบันฯ	ไม่ม ี
กฎหมายรองรบัการท�างาน	จนกระทัง่เดอืนสงิหาคม	2559 
มีพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์	 
ท�าให้สถาบันฯ	 ขยายขอบข่ายงานมากข้ึน	 มีเงื่อนไข 
ในการให้บริการที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถให้บริการ 
แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่จ�าเป็นต้องมีคดีเกิดขึ้นก่อน	 
ต่อไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะน�าบริการสู่ประชาชน 
ให้ทราบว่านติวิทิยาศาสตร์คืออะไร	กจ็ะเป็นการป้องปราม 
การเกิดอาชญากรรมไปด้วย	

ประการต่อมา	 คือ	 งานเรื่องมาตรฐานซ่ึงท�ามา 
ตั้งแต่ก่อต้ังสถาบันฯ	 ขณะน้ีก็ยังท�าอยู่และจะพัฒนา 
ไปสู่มาตรฐานสากล	 แต่สิ่งที่ไม่สบายใจอยู่อย่างหนึ่ง	 
คือ		ตามพระราชบญัญตักิารให้บรกิารด้านนติวิทิยาศาสตร์	 
พ.ศ.	2559	ก�าหนดเงือ่นไขว่า	หากประชาชนจะมาขอรบั 
บริการจากสถาบันฯ	 จะต้องไม่อยู่ในระหว่างการตรวจ 
ของหน่วยงานอื่น	 นอกจากน้ีแล้วกฎหมายยังก�าหนดให ้
ต้องมีกรรมการก�ากับการท�างาน	 ซ่ึงผมถือว่าสถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถอยู่แล้ว”
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นายสมณ์ พรหมรส
ผู้อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
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การอภิปราย เรื่อง ระดมความคิด
การพัฒนาความก้าวหน้าวิชาชีพทาง
นิติวิทยาศาสตร์ และมาตรฐานงาน
นิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ผู้ร่วมการอภิปราย	ประกอบด้วย	
● นายแพทย์ไตรยฤทธิ์	เตมหิวงศ์	
● Mr.	Alastair	Ross
● พันต�ารวจโทหญิง	วิวรรณ	สุวรรณสัมฤทธิ์
● ร้อยต�ารวจโท	มนตรี	ดอนฟุ้งไพร	
● พันต�ารวจเอก	สาธิต	ก้อนแก้ว
● พันต�ารวจเอก	ดิเรก	ธนานนท์นิวาส	
ผู้ด�าเนินรายการ	:	ดร.	ดล	บุนนาค

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยินดีที่จะให้การสนับสนุน 
กจิกรรมและความร่วมมอืในรปูแบบเครอืข่าย	โดยเป็น 

เจ้าภาพก่อตั้งเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	
(Thailand	 Forensic	 Science	 Network	 :	 TFSN) 
อยากให้แต่ละสาขาการปฏิบัติงานจัดตั้ง	 working	 group	 
และด�าเนินกิจกรรมระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม	 เช ่น 
การเปรียบเทียบผลการตรวจระหว่างห้องปฏิบัติการ	 
(Inter-laboratory	 comparison)	 ครั้งน้ีเราประชุมกัน 
เพื่อหาหัวข้อที่จะพัฒนาร่วมกัน	 ในครั้งหน้าเราจะลงนาม 
MOU	 จัดตั้งเครือข่าย	 (working	 group)	 เรื่องของ	MOU	 
ไม่เพียงแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานที่คิดจะท�า	 แม้แต่รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมก็สั่งการในเรื่องนี้อย่างชัดเจน 
ให้ขบัเคลือ่นนติวิทิยาศาสตร์เพือ่ประเทศไทย	ไม่ใช่เพยีงเพือ่ 
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง”

นายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
รองผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

หน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์
จะต้องร่วมมือกัน

นิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาค

ความเป็นกลาง (impartiality) อยู่เหนือความ
อิสระ (independence)

“ผมใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการท�างาน
สอบสวนตลอดชีวติของการรับราชการ” 

พลต�ารวจโท กิตติพงษ์ เงามุข              
ผู้บัญชาการส�านักงานพิสูจน ์

หลักฐานต�ารวจ

“สถาบันนิติเวชวิทยาจะจัดตั้งงาน
นิติ เ วชศาสตร ์ ในระดับจั งหวัด 

เพื่อ เป ็นผู ้ ช ่ วยแพทย ์ ในการชันสูตร 
พลิกศพในสถานท่ีเกิดเหตุ	 และจัดตั้ง 
งานนิติเวชศาสตร์ในระดับภาคให้บริการ 
ผ่าชันสูตรศพ	 เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ให้กับญาติและพนักงานสอบสวนไม่ต้อง 
เดินทางมาไกล”

พันต�ารวจเอก วิรุฬ ศุภศิลป์ศิริปรีชา
รองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลต�ารวจ

“องค์กรด้านนิติวิทยาศาสตร์อาจอยู่
ภายใต้การควบคุม	 (dependence)	

ของหน่วยงาน	 แต่ต้องรักษาความเป็น
อิสระ	(impartiality)	ให้จงได้”

Mr. Alastair Ross
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นายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
รองผู้อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
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“แนวทางการขบัเคลือ่นงานนติวิิทยาศาสตร์คอืต้องสร้างภมูปัิญญา 
อัจฉริยะให้กับนิติวิทยาศาสตร์	 (forensic	 intelligence)	 

อย่างไรก็ตามการสร ้างสิ่งใหม่ต ้องสร ้างพร ้อมกับการสร ้าง 
ความไว้เนื้อเชื่อใจ	 (trust)	 ซึ่งกันและกันด้วย	 การเริ่มต้นสร้าง 
ความสัมพันธ์ไม่จ�ากัดแต่เพียงกิจกรรมภายในห้องปฏิบัติการเท่านั้น	 
แต่ต ้องอยู ่ภายนอก	 เช ่น	 ในที่ประชุมสัมมนา	 และต้องเป็น 
ความสัมพันธ์ที่ค่อย	 ๆ	 เริ่มสร้างและเกิดในทุกระดับชั้นไม่เพียงแต่ 
ระดับบริหารเท่านั้น	 นอกจากนี้แล้วสิ่งที่จะได้จากการสัมมนา 
นอกเหนือไปจากความไว้เนื้อเชื่อใจแล้ว	กิจกรรมการสัมมนายังเป็น 
ส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าในวิชาชีพอีกด้วย”

Mr. Alastair Ross 

“นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะสร ้าง 
ความไว ้ เ น้ือ เ ช่ือใจด ้ วยกิจกรรม 

นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการ	 แต่ปัจจัย 
ส�าคัญท่ีต ้องการได ้รับการสนับสนุนคือ 
งบประมาณ	 ปัจจุบันกลุ ่มผู ้ตรวจพิสูจน์ 
ลายพมิพ์นิว้มอืมีกจิกรรมร่วมกันค่อนข้างน้อย 
อยากให้มีการลงนาม	 MOU	 กันระหว่าง 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับส�านักงานพิสูจน์ 
หลักฐานต�ารวจ	 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
ความรู้ระหว่างกัน	 และเป็นการลดข้อจ�ากัด 
เกี่ยวกับกฎระเบียบที่แตกต่างกันระหว่าง 
หน่วยงานด้วย”
พันต�ารวจโทหญิง วิวรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

“ปัจจุบันงานคดีท่ีเกี่ยวกับการตรวจ 
พิสูจน์มีปริมาณมาก	 ท�าให้ไม่สามารถ 

ที่จะไปพัฒนางานการศึกษาวิจัยได้	อยากให ้
หน่วยงานมีการวิจัยและพัฒนา	 แลกเปลี่ยน 
ความรู้ระหว่างกัน	 แต่ก็ติดขัดในเร่ืองของ 
กฎระเบยีบ		ปัจจบุนัแก้ปัญหาโดยการประสานงาน 
อย่างไม่เป็นทางการ	อยากให้ผูบ้รหิารหากลไก 
ในการท�างานอย่างเป ็นทางการเพื่อให  ้
เกิดการเชื่อมต่อการท�างานและการวิจัย 
ระหว่างองค์กร	อีกประเด็นที่อยากฝากไว้คือ 
การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกษียณอายุราชการ 
ไปแล ้วมาช ่วยในการถ ่ายทอดความรู 	้ 
และการดูแลท่านเหล่านั้นอย่างเหมาะสม”

ร้อยต�ารวจโท มนตรี ดอนฟุ้งไพร
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

กระทรวงยุติธรรม

“กองพิสูจน ์หลักฐานท�าการจัดเก็บ 
ฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน 

เป็นจ�านวนมาก	 น่าจะน�ามาแลกเปล่ียน 
กบัสถาบนันติวิทิยาศาสตร์ได้	และตนอยากท�า 
เครือข่ายความร่วมมือในการตรวจพิสูจน ์
อาวุธปืน”

พันต�ารวจเอก สาธิต ก้อนแก้ว
รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน ์

หลักฐาน ภาค 8

“ผมเห็นว ่ าวัฒนธรรมองค ์กรของ 
ต่างประเทศแตกต่างจากประเทศไทย 

ต่างประเทศแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน	 
อยากเห็นภาพแบบนั้นเกิดกับประเทศไทย 
ไม่อยากมองความขัดแย้งเหมือนในอดีต 
ผมมีแนวคิด	 3	 ข้อคือ	 1)	 อยากให้มีการท�า 
MOU	 กัน	 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรื่อง
เครื่องมือและการวิจัย	 2)	 ผลักดันให้มี 
กฎหมายการป้องกันสถานที่เกิดเหตุ	 และ 
ให้พิสูจน์หลักฐานเป็นหน่ึงในเจ้าหน้าท่ี 
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา		 
3)	 อยากให้มีการตกลงในเรื่องของอ�านาจ 
หน้าที่อย่างชัดเจน	 ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าท่ี 
ของพนักงานสอบสวนแต่เพียงฝ่ายเดียว”

พันต�ารวจเอก ดิเรก ธนานนท์นิวาส
รองผูบ้งัคบัการศนูย์พสิจูน์หลกัฐาน ภาค 6  

“อยากเห็นการจัดตั้งเครือข่ายตั้งแต ่
วันที่จัดประชุมร ่วมกัน	 นอกจาก 

หน่วยปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์แล้ว 
อยากให้เชญินักวชิาการเป็นสมาชกิเครือข่ายด้วย 
เนือ่งจากมปีระสบการณ์ด้านองค์ความรูก้จ็ะ 
ผสานกับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ด้านการ 
ท�างาน	 ภายหลังประชุมเครือข ่ายแล ้ว 
อยากให้มกีารประกาศแนวทางการปฏบิตัทิีด่ี 
ของแต่ละเครือข่าย	 เมื่อมีมาตรฐานเดียว 
ก็จะเกิดประโยชน์กับศาลในการน�าไปใช้”

ดร. ดล บุนนาค
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัดสกลนคร
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