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สมณ์ พรหมรส 
ผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กับทิศทางและ 
การยกระดับ 
การพัฒนางาน 
ด้านนิติวิทยาศาสตร์

จากการท่ีรัฐบาลให้ความส�าคัญกับการน�ากระบวนการ 
ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพิสูจน์หาข้อเท็จจริง เพื่อให้
เกิดความยุติธรรมและความโปร ่งใสในทางคดีอาญา  
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการได้อย่าง 
ท่ัวถึง สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม ด้วยเหตุน้ี สถาบัน
นติิวิทยาศาสตร์ จึงได้สนองนโยบายของรัฐบาลพร้อมกบัขยาย 
การให้บริการงานนิติวิทยาศาสตร์สูป่ระชาชน โดยบรูณาการ 
ร่วมกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
นายสมณ์ พรหมรส ผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
ให้สมัภาษณ์กบัทีมงานวารสารยุติธรรมถงึทิศทางการพฒันา 
งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ไว้อย่างครอบคลุม 
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ตั้งแต่เข้ารับต�าแหน่งผู ้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
ได้ปรับเปลีย่นนโยบายของสถาบนันติวิทิยาศาสตร์ โดยเรือ่งทีเ่น้นย�า้ คือ 
1. การท�างานในเชิงรุกเพ่ือมุ่งสู่ประชาชนมากขึ้น โดยสร้างการรับรู้
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทภารกิจงานบริการของสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนช่องทางการติดต่อขอรับบริการ เพ่ือให ้
ประชาชนขอรับบรกิารด้านนิตวิทิยาศาสตร์ได้เมือ่ได้รบัความเดอืดร้อน 
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

2. ความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่ไม่จ�ากัดอยู่เฉพาะ 
ในพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น ซ่ึงตนมองว่า สถาบันฯ มีสถานที่ตั้งอยู ่
ทีส่่วนกลางเพยีงแห่งเดยีว เมือ่ประชาชนทีม่คีวามเดอืดร้อนจะท�าให้
เกิดความยากล�าบากในการเดินทางมาติดต่อขอรับการบริการ  
โดยเฉพาะประชาชนที่ยากจนและอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ท�าให้เกิด
การเสียโอกาส หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ จึงเป็นส่ิงที่อยาก 
จะปรับปรุงแก้ไขในเชิงนโยบายการท�างานต่อไป 

ฉะนั้น งานที่ตนเริ่มท�าเมื่อเข้ารับต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ คือ การขยายการให้บริการงานนิติวิทยาศาสตร์ไปสู่
พี่น ้องประชาชนคนยากจนท่ีอยู ่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ  
เมื่อประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท 
สามารถตดิต่อขอรบับรกิารงานนติวิิทยาศาสตร์ได้ หรอืในกรณทีีเ่รือ่ง 
เข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมแล้ว และประชาชนคดิว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรม 
สามารถขอรับความช่วยเหลือด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน 

3. การมีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์  
ส่งผลให้บางหน่วยงานมีขอบเขตการด�าเนินงานที่ซ�้าซ ้อนกัน 
ซึ่งมองว่า การท�างานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน 
ควรบูรณาการการท�างานร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชน อีกทั้ง
ร ่วมกันพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ภายในประเทศ และขยาย 
ความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างประเทศ 

พัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์
ส�าหรับงานนิติวิทยาศาสตร์เป็นงานที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ มาตรฐานการท�างานต้องมีความก้าวหน้า 
โดยต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
ได้สร้างองค์ความรู ้สร้างมาตรฐานและความร่วมมอืในการแลกเปล่ียน 
ด้วยการศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อน�ามาปรับปรุง 
การให้บริการแก่ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 
ด้านนิติวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้มุ ่งเน้นการด�าเนินงาน 
ตามนโยบายของรัฐบาลในเรือ่งการจดัการฐานข้อมลูทางนติวิทิยาศาสตร์ 
อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยสนับสนุนงานในกระบวนการยุติธรรม  
งานด้านความมั่นคงและงานด้านต่างๆ ซ่ึงงานนิติวิทยาศาสตร์ 
มีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อช่วย
อ�านวยความยติุธรรมทัง้ในขัน้ตอนการสบืสวนสอบสวน การพจิารณาคดี 
หรือการบ�าบัดฟื้นฟูผู้กระท�าความผิด เป็นต้น
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ผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวถึงการด�าเนินงาน
ตามนโยบายของรฐับาลในการบรูณาการฐานข้อมลูอตัลักษณ์บคุคลว่า 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อก�าหนดรูปแบบและ
แนวทางในการจัดท�าฐานข้อมูลดังกล่าว โดยเม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 
2560 ได้จดัเวทหีารอืเพือ่รบัฟังความคดิเหน็และร่วมก�าหนดแนวทาง 
การจดัท�าฐานข้อมลูอตัลกัษณ์บคุคลให้เป็นไปตามนโยบายและข้อส่ังการ 
ของนายกรัฐมนตรี โดยมีประเด็นส�าคัญในการหารือ คือ การพัฒนา
งานพิสูจน์หลักฐานให้มีความทันสมัย การวิเคราะห์วัตถุพยาน 
และหลักฐานได้อย่างแม่นย�า รวมทั้งฐานการอ้างอิงที่เป็นสากล  
และการจัดท�าฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ซึ่งท่ีประชุมมีความเห็น 
ร่วมกันในหลักการว่าควรเช่ือมโยงระบบข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล  
(ลายพิมพ์นิ้วมือ) ระหว่างหน่วยงานและพร้อมขับเคลื่อนให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ เป ็นรูปธรรม ซึ่งจะเป ็นประโยชน์ต ่อการอ�านวย 
ความเป็นธรรมและความมั่นคงต่อไป

นอกจากน้ี ยังมีนโยบายเชิงรุกในการสร้างการรับรู ้ที่ท�าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
โดยผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น ส่ือออนไลน์ สื่อหนังสือพิมพ์ ซ่ึงเป็น 

สื่อหลักพื้นฐาน อีกทั้ ง ยังเ พ่ิมช ่องทางโดยด�าเนิน 
โครงการให้ความรู ้ผ่านส่ือการเรียนการสอนพื้นฐาน 
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กนักเรียนในระดับมัธยม  
โดยท�าโครงงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในลักษณะกลุ่มงาน 
สร้างเครอืข่ายในโรงเรยีน และขยายผลไปยงักลุม่อาจารย์
และผู้ปกครอง ซ่ึงจะด�าเนินการน�าร่องใน 5 จังหวัด  
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครปฐม ชลบุรี  
และสงขลา เพื่อประเมินประสิทธิภาพโครงการดังกล่าว
ก่อนจะขยายผลการด�าเนินการต่อไป 

นิติวิทยาศาสตร์บริการประชาชน
ผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวถึง 

การให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้กับ
ประชาชนว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดให้บริการ
ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 3 ด้านให้กับประชาชน  
ได้แก่ การตรวจพสิจูน์พยานเอกสาร การตรวจสารเสพติด 
ในเส้นผม และการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์
พ่อ แม่ ลกู และเครอืญาติสายตรง เพือ่ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ทีต้่องการให้ประชาชนเข้าถงึความยุตธิรรมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และเท่าเทียม ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนายน 2560 โดยประชาชนสามารถขอรับบริการ 
ได้ด้วยตนเองท่ีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ช้ัน 9 อาคาร 
รฐัประศาสนภักด ีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ โดยไม่ต้อง 
เสียค่าธรรมเนยีมการขอใช้บรกิาร จนถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 
2560 หลังจากนัน้จะมกีารเกบ็ค่าธรรมเนยีมตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สั่งให้ 
มีการประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน 
เพื่อพัฒนาการบริการให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ในอนาคตได้มีแนวคิด 
ในการขยายบรกิารด้านนติวิทิยาศาสตร์ทัง้ 3 ด้านในพืน้ที่
ภาคใต้ โดยอาจจัดตั้งศูนย์ให้บริการฯ ในจังหวัดปัตตานี
หรือสงขลา เพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับบริการ 
ด้านนิติวิทยาศาสตร์จากกระทรวงยุติธรรมได้อย่าง 
เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม

การบรูณาการความร่วมมือ 
เพื่อขบัเคลือ่นงานนติิวิทยาศาสตร์

ผู ้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวถึง 
การบรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ในการพฒันา 
งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ว ่า หลักการหรือแนวคิด 
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ในการท�างานของตนคือ “ร่วมมือเป็นหลัก ขัดแย้ง 
เป็นข้อยกเว้น” และพยายามเน้นแนวคิดว่าท�างาน 
ด้วยกันต้องมองว่าทุกคนได้ประโยชน์ และมองถึง
ประโยชน์ส่วนรวมด้วย ซึ่งจะท�าให้หน่วยงานต่างๆ ยินดี
ให้ความร่วมมอืท�างานเพือ่บูรณาการงานนติวิทิยาศาสตร์ 
ทัง้ในแง่ของการพัฒนามาตรฐานการท�างาน การให้บรกิาร 
และการจัดท�าฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล 

ส�าหรับความร่วมมือในการท�างานในพื้นท่ีภาคใต้  
โดยศนูย์ปฏบิตักิารนติวิทิยาศาสตร์จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ได้ท�าหน้าท่ีร่วมกับเจ้าหน้าทีท่หารและต�ารวจ เพือ่ปฏบิตัิ
ภารกิจด้านความมั่นคง โดยการร่วมปิดล้อมตรวจค้น  
และจัดเก็บพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อน�ามาวิเคราะห์ 
และเชื่อมโยงค้นหาผู้กระท�าผิด เพื่อให้เกิดความถูกต้อง 
ในการด�าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ด้านความร่วมมอืระหว่างประเทศ นายสมณ์ฯ กล่าวว่า 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการกาชาด
สากลระหว่างประเทศในการติดตามคนไทยที่สูญหาย 
ในต ่ า งประ เทศหรื อคนต ่ า งประ เทศที่ สูญหาย 
ในประเทศไทย โดยอาศัยเครือข่ายกาชาดสากลร่วมกับ
ฐ านข ้ อมู ลคนหายและศพนิ รนามของสถาบั น
นิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีญาต ิ
พี่น้องสูญหายระหว่างไปต่างประเทศ สามารถเข้ามา 
แจ ้งข ้อมูลและขอรับความช ่วยเหลือจากสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ได้ อีกท้ังได้ลงนาม MOU ร่วมกับ 
หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะความร่วมมอืด้านการฝึกอบรม 
บุคลากรด้านการวิจัยและด้านเทคนิคต่างๆ โดยเมื่อ 
เร็วๆ นี้ ตนและคณะได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงต�ารวจ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยศึกษาดูงานด้านฐานข้อมูลอัตลักษณ์
บุคคลและระบบการเ ช่ือมโยง ซ่ึงท� า ให ้สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร ์ได ้แลกเปล่ียนองค์ความรู ้ ในการพัฒนางาน 
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในระดับสากลจากหลากหลายประเทศ

ทิศทางการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ 
ผู ้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวถึงแนวทาง 

การพัฒนาประสิทธิภาพงานนิติวิทยาศาสตร์ในอนาคตว่า ได้ก�าหนด
แนวทางไว้เป็นล�าดับขั้นตอน ดังนี้ 1.นิติวิทยาศาสตร์เป็นงาน 
ด้านวิทยาศาสตร ์ ซึ่ งจะต ้องพัฒนามาตรฐานอย่างต ่อเนื่อง  
เพราะเทคโนโลยมีกีารเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ โดยงานนติวิทิยาศาสตร์ 
ต้องมีมาตรฐานทีท่นัสมยัและเท่าเทยีมกนัทกุหน่วยงานของประเทศไทย 
2.อยากให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องกรณีมีคดีความเกิดขึ้น 
ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุบิดเบือนไปจาก 
ข้อเท็จจริง และ 3.กรณีที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถ
ติดต่อขอรับบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้กระบวนการ 
ทางนิตวิทิยาศาสตร์ในการพสูิจน์ข้อเทจ็จรงิตามกระบวนการยตุธิรรม 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม

ผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวทิ้งท้ายโดยเน้นย�้า
ในเรื่องการให้บริการประชาชนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ได้เน้นย�้าว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต้องเป็นหน่วยงานให้บริการ 
งานนิติวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน โดยเฉพาะคนยากจนท่ีเดือดร้อน 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ 
อย่างเท่าเทยีม ทัว่ถงึ และเป็นธรรม รวมทัง้ได้รบับรกิารทีไ่ด้มาตรฐาน
และเสียค่าใช้จ่ายน้อย เพือ่ให้เกดิประโยชน์และอ�านวยความเป็นธรรม 
ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

และท้ังหมดนีค้อื ทศิทางในการยกระดบัการท�างานของสถาบนั
นิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดรับแนวนโยบาย
ของรฐับาลในด้านการอ�านวยความยตุธิรรมแก่ประชาชนโดยเท่าเทยีม 
อันเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืน 

35Justice Magazine  Ministry of Justice


