
 
 
 

การบริหารงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล  
เมื่อเกิดภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน ของข้าราชการต ารวจสังกัด กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 

ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ร้อยต ารวจเอกหญิงชนิกา  สุขเรือง1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพือ่ศึกษารูปแบบการบริหารงานด้านการตรวจพิสูจนเ์อกลักษณ์บุคคล เมื่อเกิด

ภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉินของข้าราชการต ารวจสังกัด กลุม่งานพิสูจนเ์อกลักษณ์บุคคล ส านักงานพิสจูนห์ลักฐานต ารวจ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานดา้นการพิสจูน์เอกลักษณบ์ุคคล เมื่อ
เกิดภัยพิบตัิในภาวะฉุกเฉินของข้าราชการต ารวจสังกัด กลุ่มงานพิสจูน์เอกลักษณ์บคุคล ส านักงานพิสจูน์หลักฐาน
ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (3) เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขของการบริหารงานดา้นการพิสจูนเ์อกลักษณ์
บุคคล เมื่อเกิดภยัพิบัติในภาวะฉุกเฉินของข้าราชการต ารวจสังกัด กลุ่มงานพิสูจนเ์อกลักษณบ์ุคคล ส านักงานพิสูจน์
หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมลูหลัก จ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานด้านการตรวจพิสจูน์
เอกลักษณบ์ุคคล เมื่อเกิดภยัพิบัตใินภาวะฉุกเฉิน จัดตั้งข้ึนเพื่อด าเนนิการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่ง
ศพกลับภูมลิ าเนาอันเนื่องมาจากเหตุวินาศภัยทีเ่กิดขึ้น รวมถึงเหตุอืน่ท่ีมีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมากให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฎิบตัิได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการบรหิารงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ และ
ให้บริการประชาชนโดยไม่มคี่าใช้จ่าย ปัญหาอุปสรรคของการบริหารงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
พบว่า เกิดความไม่เข้าใจขั้นตอนการท างาน ขาดการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เขา้มาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั การขาดทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเนื่องจากปัจจุบันมี
แนวโน้มที่จะเกดิภัยพิบตัิเพิ่มมากข้ึน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควรหันมาให้ความส าคัญงานดา้นการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล เมื่อเกิดภยัพิบัตใินภาวะฉุกเฉิน รวมถึงควรมีการสนับสนุนให้บุคคลากรเจา้หน้าท่ีรัฐที่เกี่ยวข้องทั่ว
ประเทศให้มคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นในการป้องกันภัยพิบัติทุกรูปแบบด้านการตรวจพิสจูน์เอกลักษณ์บุคคล เมื่อ
เกิดภัยพิบตัิในภาวะฉุกเฉิน รวมทัง้การประชาสมัพันธ์ให้กับประชาชนทราบและตระหนักถึงความส าคญัของภัยพิบัติ 
เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขและเตรยีมพร้อมรบัภัยพิบัติที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 
ค าส าคัญ: การบริหารงาน การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ภยัพิบัต ิ

บทน า 
 การเปลีย่นแปลงของโลกอยา่งรวดเร็วทั้งด้านสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้มนุษย์ต้องเผชิญ
กับปัญหาต่างๆเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านภัยพิบัติทีม่ีความถี่ในการเกิดและเพิ่มระดับความรุนแรงยิ่งข้ึนทุกวันๆ ไม่ว่า

                                                                 
1 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การบริหารงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล เมื่อเกิดภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
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จะเป็นภยัพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม ไฟป่า แผ่นดินถลม่ คลื่นสึนามิ ภเูขาไฟระเบดิ เป็นต้น 
หรือภัยพิบัติทีเ่กิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น ไฟไหม้ การก่อการร้าย การท าสงคราม เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อ
ความเสยีหายทางด้านชีวิตและทรพัย์สินเป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอีก
ด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการกระท าที่เกิดจากมนุษยด์้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการตัดต้นไม้ ท าลายป่า การขุดเจาะเพื่อ
ท าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือกิจการต่างๆ ย่อมส่งผลให้ระบบนิเวศของประเทศเปลี่ยนแปลงไป เมื่อวันเวลาผ่านไป
ยิ่งท าให้ความเสียหายเกดิการสะสมจนกลายเป็นภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ  หากย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี จะพบว่า
การเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งสร้างความเสยีหายให้กับประเทศเป็นอย่างมาก เช่น ประเทศจีน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2519 เกิดแผ่นดินไหวตามแนวของวงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) ของมหาสมุทรแปซิฟิก ส่งผลใหเ้มอืงตังชาน 
(Tangshan) และเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของจีนไดร้ับความเสยีหายอย่างหนัก ต่อมา สารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน, (2551) ได้รายงานว่า ประเทศเมียนมาร์ ในช่วงปลายเดือน เมษายน ถึงต้นเดือน พฤษภาคม  2551 
เกิดพายุไซโคลน (Nargis) ที่พัดเข้าทางตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดีย ท าให้รัฐบาลทหารเมียนมาร์ประกาศให้เขต
ย่างกุ้ง เขตอิรวด ีเขตหงสาวด ีรัฐมอญ และรัฐกะเหรี่ยง เป็นเขตประสบภยัพิบัติ การเกิดพายไุซโคลนครั้งนี้ ถือว่า
เป็นภัยพิบัติทีรุ่่นแรงในประวตัิศาสตร์ของชาติเมียรมาร์ และลา่สดุการประสบปญัหาภัยพิบตัิของประเทศญี่ปุ่น โดย
เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 พบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีโอซาก้า (Osaka) ความรุ่นแรงขนาด 6.1 
ริกเตอร์ ท าให้มผีู้เสียและผู้บาดเจบ็จ านวนหนึ่ง นอกจากนี้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมโรงงานตา่งๆ รวมถึง
การปิดเส้นทางคมนาคมอย่างสนามบินและรถไฟท่ีต้องหยดุชะงักช่ัวคราว ต่อมาเดือนกรกฎาคมยังคงเกิดภัยน้ าท่วม
ในด้านตะวันตก เนื่องจากมีปริมาณฝนท่ีตกอยา่งหนักจนผดิปกติ ท าให้ดินสไลดต์ัวลงถมเข้าบ้านเรือนและแม่น้ าจน
ล้นเอ่อไหลข้ามเขื่อน ส่งผลใหเ้มืองฮิโรชิมา (Hiroshima) เมืองคุราชิกิ (Kurashiki) และพื้นที่ใกล้เคยีงได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก การช่วยเหลอืฟื้นฟูจึงต้องใช้เวลายาวนาน ต่อมา BBC World News, (2561) ได้รายงานวา่ 
ผ่านไปไม่นานประเทศญี่ปุ่นยังคงประสบปัญหาภัยพิบัติอีกครั้ง ในวันที่ 4 กันยายน 2561  เกิดพายุไต้ฝุ่นเชบี (Jebi) 
ที่มีความรุ่นแรงมากที่สุดในรอบ 25 ปี ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพายุไตฝุ้่นเชบี แปลว่า “นกนางแอน” ในภาษาเกาหลี 
จากเหตุการณ์ครั้งนี้พายุไต้ฝุ่นเชบี (Jebi) ได้พัดเข้าหาฝั่งของเกาะชิโกกุ (Shikoku) ทางภาคตะวันตก แล้วเคลื่อนตัว
ต่อไปยังฝั่งบริเวณเกาะฮนชู (Honshu) เป็นรอบที่ 2 และมุ่งหน้าข้ึนเหนือไปทางทะเลของประเทศญี่ปุน่อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมสนามบินคันไซ (Kansai Airport) จนต้องท าการปิดชั่วคราวอย่างน้อย 3 วัน และความ
รุ่นแรงของพายุไตฝุ้่นเซบี (Jebi) ยังส่งผลให้เรือบรรทุกน้ ามันถูกซัดเข้าไปเกยกับสะพานเช่ือมสนามบนิพังทลายอีก
ด้วย นับว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีประสบปัญหาจากภยัพิบัติทางธรรมชาติมากหนักที่สดุในรอบปีน้ีอีกด้วย  

สารานุกรมไทย วิกิพีเดีย, (ม.ป.ป.) ได้รายงานว่า ส าหรบัประเทศไทยนั้นเคยประสบปญัหาภัยพิบัติพายุ
หมุนเขตร้อน ซึ่งถือเป็นการเกิดขึน้ในประเทศไทยลูกแรกท่ีมีความรนุแรงอย่างมาก นั่นคือ พายุไตฝุ้่นเกย์ (Gay) เริ่ม
ก่อตัวเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2532 ในบริเวณตอนใต้ของอ่าวไทย และเคลื่อตัวข้ึนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อน
ไปทางเหนือ เดิมพายุลูกนี้มีทิศทางมุ่งเข้าหาฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาในตอนเช้าของวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2532 พายุได้ทวีก าลงัแรงข้ึนจนถึงระดับพายุไต้ฝุ่นและเปลี่ยนทิศทางไปทางเหนือ พายุไต้ฝุ่นเกย์ (Gay) 
ได้เคลื่อนตัวผ่านฐานขุดเจาะน้ ามนัของบริษัทยูโนแคลในอ่าวไทย ท าให้เรือขุดเจาะชื่อซีเครสต์ (Sea Crest) พลิก
คว่ า และยังคงทวีก าลังแรงเพิ่มข้ึนและเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณรอยตอ่ระหว่างอ าเภอปะทิวกับอ าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร ของเช้าวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2532 จนเกิดน้ าท่วมและมีดินถล่มในหลายพื้นท่ี ท าความเสียหายอย่างใหญ่
หลวงในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร ประจวบครีีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคยีงตามชายฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งจังหวัดตามชายฝั่ง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87


 
 
 

ทะเลตะวันออก ท าให้มีท้ังผู้คนสญูหายและผูเ้สยีชีวิต รวมไปถึงทรัพย์สินเสียหายจ านวนมาก นับเปน็การสญูเสยีจาก
พายุไตฝุ้่นครั้งใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน กลุ่มงานพิสจูนเ์อกลักษณ์บุคคลได้รายงานว่า 
หลังจากนั้นประเทศไทยได้ประสบปัญหาภัยพิบตัิครั้งใหญ่อีกครั้ง  26 ธันวาคม 2547 จากการเกิดเหตกุารณ์
แผ่นดินไหวข้ึนท่ีกลางทะเลใกล้เกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซยี ส่งผลใหเ้กิดคลื่นทะเลขนาดใหญ่ หรือท่ีเรยีก
กันว่า คลื่นสึนามิ (Tsunami) พัดเข้าหาชายฝั่งทะเลด้านอันดามันและขยายวงกว้างไปสู่ชายหาดของประเทศต่างๆ 
ที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินเดีย รวมถึงชายฝั่งทะเลในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวดัภูเกต็ พังงา กระบี่ 
ตรัง สตลู และระนอง ของประเทศไทยด้วย ซึ่งสร้างความเสียหายตอ่ชีวิตของมนุษย์และทรัพยส์ินเป็นจ านวนมาก
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้เช่นกัน นอกจากนี้ยังท าให้มีผู้เสียชีวิตและสญูหายจ านวนหลายพันคน เป็นเหตุท าให้เกิด
ปัญหาในการตรวจพิสจูน์ศพเนื่องจากศพมีจ านวนมากและมีการเน่าสลายเกิดขึ้น ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่าศพนั้น
คือบุคคลใด จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณบ์ุคคลในกรณีภัยพิบัติ โดยน าเอาความรู้ด้านหลัก
นิติวิทยาศาสตร์มาใช้ เพื่อให้สามารถน าศพส่งคืนให้ญาติน ากลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป ซึ่งการตรวจ
พิสูจน์ศพหรือช้ินส่วนของศพว่าเปน็ของบุคคลใดนั้น “เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลของผูสู้ญหายก่อนเสยีชีวิตกับ
ข้อมูลที่ไดจ้ากการตรวจชันสตูรพลิกศพ”  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2552) การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ ไว้ว่า รัฐบาลได้ก าหนดให ้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีหน้าทีร่ับผิดชอบในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับของศพไม่ทราบช่ือ 
บุคคลสญูหายและบคุคลนรินาม โดยมีกลุม่งานพิสูจนเ์อกลักษณ์บคุคล ส านักงานพิสจูน์หลักฐานต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (กพอ.สพฐ.ตร.) มหีน้าท่ีเกี่ยวข้องในงานการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และมีกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรอืส่วนราชการอย่างอื่นในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดตั้งและก าหนดให้ กลุ่ม
งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิมีอ านาจหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลในกรณเีหตภุัยพิบัติหรอืเหตุพิเศษอื่น 
ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคลสญูหายและศพนิรนาม ประสานความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญ
ด้านการตรวจสาขาต่างๆ ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านทันตกรรม ผูเ้ชี่ยวชาญด้านลายนิ้ว ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศมาร่วมกันพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล อ านวยการและสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตังิานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือไดร้ับ
มอบหมาย ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รับผิดชอบในเรื่องดังกลา่ว ซึ่งถือเป็น 
“นโยบายสาธารณะ” ที่รัฐบาลจดัสรรให้กับประชาชน ในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและจัดการปญัหาต่างๆ ด้าน
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่เกดิขึน้จากเหตภุัยพิบัติ จึงหลีกเลีย่งไมไ่ด้ที่เจ้าหน้าท่ีต ารวจสังกัด กลุม่งานพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล ส านักงานพิสูจนห์ลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะต้องแบกรับภาระและปฏิบัติงานให้
ส าเรจ็ตามความคาดหวังของรัฐบาลและประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทีด่ี รวดเร็ว โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนไดอ้ย่างดีที่สุด เจ้าหน้าท่ีจึงต้องน าเอาหลักการ
บริหารมาปรับใช้ในภาคราชการ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ สร้างความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานท่ีเกินความจ าเป็น ปรบัปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานท่ี
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีคณุภาพและเกดิผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน หลักการบริหารงาน จึงจัดเป็นแนวคิด



 
 
 

ส าคัญในการบริหารงานท้ังภาคราชการและภาคเอกชน การบรหิารงานของกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณบ์ุคคล 
ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงต้องมกีารพัฒนาให้มีความทันสมัย เพื่อก้าวทันโลกท่ีมี
การเปลีย่นแปลงตลอดเวลา มีการปฎิบัติงานถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลที่ท่ัวโลกถือปฎิบัติกัน ตามวตัถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และน าไปสู่ความส าเรจ็ขององค์การ 
  จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการต ารวจของสังกัดกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต าตรวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงมีความสนใจต้องการศึกษาสภาพการบริหารงาน 
ศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล เมื่อเกิดภัยพิบัติในภาวะ
ฉุกเฉิน อาทิเช่น การบริหารงาน โครงสร้าง งบประมาณ  เป็นต้น รวมถึงศึกษาปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทาง
การแก้ไขการบริหารงานด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บคุคลเมื่อเกิดภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งผลของการศึกษาในครั้งนี้
จะท าให้เกิดประโยชน์และสามารถน าไปใช้ในการบริหารงานด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในอนาคตต่อไป 
 
 วิธีด าเนินการวิจัย  ประกอบด้วย ศึกษาเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารวิชาการ วารสารสิ่งพิมพ์ หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ 
รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการ
บริหารงานภยัพิบัติและแนวทางในการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคล การสมัภาษณ์ผู้ใหข้้อมลูหลัก (interview) และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non participant Observation) 
 
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ บุคลากรข้าราชการต ารวจที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล  สังกัดกลุม่งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ส านกังานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จ านวน 5 คน พิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี ้
      1) รองผู้ก ากับการ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เกี่ยวข้องกับงานด้านอ านวยการ เช่น งบประมาณ นโยบายและแผน    
      2) สารวัตร กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการข้อมูลผู้เสียชีวิต   
      3) รองสารวัตร กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการข้อมูลผู้สูญหาย    
        4) รองสารวัตร กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เกี่ยวข้องกับงานระบบฐานข้อมูล 

     5) นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ส านกังานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เกี่ยวข้องกับงานเปรียบเทียบการตรวจพิสจูน์เอกลักษณ์บคุคล  

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ได้จัดตั้งเป็นศนูย์ปฎิบัติการพิสูจนเ์อกลักษณบ์ุคคล

และส่งกลับ หลังจากเกิดเหตุการคลื่นยักษ์สึนามิ 26 ธันวาคม 2547 เป็นหน่วยงานระดับกองก ากับการ ข้ึนตรงต่อ
ส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ ต่อมาปี 2552 ได้เปลี่ยนช่ือจากส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจเปน็ส านักงาน
พิสูจน์หลักฐานต ารวจ และเปลี่ยนช่ือกลุ่มงานตรวจพิสจูน์เอกลักษณบ์ุคคลและการส่งกลับเป็นกลุ่มงานพิสูจน์



 
 
 

เอกลักษณ์บุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์ศพบุคคลและการส่งศพกลบัภูมิล าเนาอัน
เนื่องมาจากเหตุวินาศภัยที่เกดิขึ้น รวมถึงเหตุอื่นท่ีมผีู้เสยีชีวิตเป็นจ านวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

ส าหรับรูปแบบการบริหารงานด้านการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคล เมื่อเกดิภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
ประกอบด้วย 

1. กลยุทธ์ (Strategy) หลังจากเกิดเหตุการณภ์ัยพิบัตคิลื่นยักษ์สึนามิ (Tsunami) ที่สร้างความเสียหาย
ให้แก่ผู้คนและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการพิสูจนเ์อกลกัษณ์บุคคล
และการส่งกลับขึ้นมาเป็นหน่วยงานระดับกองก ากับการในปี 2547 ขึ้นตรงต่อส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ โดย
มีพลต ารวจเอกนพดล สมบรูณ์ทรพัย์ อดีตรองผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นแม่งานหลัก ด าเนินการประสานขอ
ความร่วมมือจากผูเ้ชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับในสาขาต่างๆ อาทิ ผูเ้ชี่ยวชาญ
ทางด้านลายพิมพ์น้ิวมือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรม เป็นต้น ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเป็น
เหตุการณ์ภยัพิบัติที่มีขนาดใหญ่มากและเกดิขึ้นในประเทศครั้งแรก ท าให้ได้รับความช่วยเหลือโดยผู้เชีย่วชาญ
ทางด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจาก 42 ประเทศท่ัวโลก ที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ
บริหารงานเพื่อด าเนินการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งศพกลับภูมลิ าเนาอันเนื่องมาจากเหตุวินาศภัยที่
เกิดขึ้น รวมถึงเหตุอื่นท่ีมีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมากใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีนานาอารยะประเทศปฎบิัติได้อยา่ง
รวดเร็ว พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศในภาวะปกต ิภาวะฉุกเฉิน ด าเนินการช่วยเหลอืเกี่ยวกับการ
ขอความช่วยเหลือท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคลกบัต่างประเทศ ต่อมาปี 2552 ได้เปลี่ยนช่ือจาก
ส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจเป็นส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ และเปลี่ยนช่ือกลุ่มงานตรวจพิสจูน์เอกลักษณ์
บุคคลและการส่งกลับเป็นกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การบรหิารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอยา่งหนึ่งที่จะ
ช่วยให้ผู้บริหารของกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสามารถตัดสินใจได้ง่ายยิ่งข้ึน สามารถก าหนดทิศทางของ
องค์การได้ และการบริหารนี้จะน าไปสู่การพัฒนาองค์การให้บรรลผุลตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น การบริหารงาน
ด้านการตรวจพิสจูน์เอกลักษณ์บุคคลเมื่อเกิดภยัพิบัติในภาวะฉุกเฉินจึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้นอยู่เสมอ จากวัตถุประสงค์ของการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคลท าใหส้ามารถท าการ
บริหารงานด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ไดด้ังนี้  

1.1 จุดแข็ง (Strength-S) คือ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามแบบมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับ
ของนานาประเทศ พร้อมท้ังให้บรกิารด้านการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณเีกิดเหตุภยัพิบัติโดยไม่มคี่าใช้จ่าย 
นอกจากน้ียังมเีจ้าหน้าท่ีมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นท่ีมีความรู้และประสบการณ์มาก เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัน
ตกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านพิมพ์ลายนิ้วมือ และมีกฎ ระเบยีบ และขั้นตอนการปฎิบตัิที่ชัดเจน รวมถึงมีการ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ของกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถ
รับรู้ข่าวสารการปฎิบัติงานและประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ติชม แนะน าเข้ามาได้  

1.2 จุดอ่อน (Weakness-W) คือ เนื่องจากเหตุภยัพิบัติในประเทศไทยยังเกิดขึ้นไมบ่่อย จึงท าให้เกิดการ
หมุนเวียนของบุคลากรไปท่ีอื่น ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มไีม่เพียงพอต่อการปฎิบัติงานและท าให้ความรู้และความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรขาดความต่อเนื่อง รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์การตรวจพสิูจน์ไม่ทันสมยั ท าให้ประสิทธิภาพการท างาน
ลดลงหรือมีการท างานท่ีล่าช้า 

1.3 โอกาส (Opportunity-O) คือ การบริหารงานท่ีมีระบบ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นดา้นการตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามมาตรฐานสากล (DVI) และยังเป็นประโชน์ต่อสังคมคนไทย โดยการส่งเสรมิให้คนไทยมี
ข้อมูลที่จ าเป็นของแตล่ะคนให้มากข้ึน เช่น เพิ่มประวัติฟัน การบันทึกลายนิ้วมือท้ัง 10 น้ิว ในทะเบียนราษฏร์ และ



 
 
 

การบันทึกการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญทีส่ามารถบ่งช้ีและยืนยันตัวบุคคลได้ดี 
เพื่อเตรียมการรองรับเหตุการณ์ภยัพิบัติที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ขอ้มูลที่จัดเก็บเหล่านี้ยังช่วยในเรื่องของการตามหา
ผู้ที่กระท าความผดิตามกฎหมายได้อีกหนึ่งช่องทาง  

1.4 อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat-T) คือ การขาดงบประมาณในการจัดหาวสัดุอุปการณ์ที่ทันสมัยเข้ามา
ช่วยในการท างาน ดังนั้น การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเป็นตัวช่วยที่จะท าให้องค์การของกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
สามารถก าหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบ ข้อเสียของการปฎิบัติงานได้ อีกทั้งยังช่วยเป็นแนวทางให้กับบุคคลภายใน
องค์การน าไปปฎิบตัิเพื่อให้ไปในทศิทางเดียวกันและน าไปสู่ความส าเร็จของงาน 

2. โครงสร้างองค์กร (Structure) กลุ่มงานพิสูจนเ์อกลักษณ์บคุคล โดยผู้บญัชาการส านักงานพิสูจน์
หลักฐานต ารวจเป็นผู้มอบนโยบายและสั่งการมายังหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้ก ากับของกลุ่มงานพิสจูนเ์อกลักษณ์
บุคคล ท าให้มองเห็นได้ว่าหน่วยงานมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน โดยหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้ก ากบัจะน า
นโยบายและค าสั่งการมามอบหมายให้หัวหน้างานแต่ละฝ่ายปฎิบตัิ ซึ่งหัวหน้างานแต่ละฝ่ายจะท าหนา้ที่สั่งการ 
แนะน าและให้ค าปรึกษา ตดิตามผลการปฎิบัติงานพร้อมกับรายงานผลให้กับผู้บังคัญบัญชาระดับผู้ก ากับรับทราบ
ตามล าดับของสายการบังคับบัญชาที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามล าดบัขัน้ของการรายงานในรูปแบบของสายการ
บังคับบัญชา (Line of Command) โดยโครงสรา้งขององค์การมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 งาน คือ (1) งาน
ฝ่ายอ านวยการ (2) งานบริหารจัดการสถานท่ีเกดิเหตุ (Scene) (3) งานบริหารจดัการข้อมลูผูเ้สียชีวิต (Post-
Mortem) (4) งานบริหารจัดการขอ้มูลผูสู้ญหาย (Ante-Mortem) (5) งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
(Reconciliation) (6) งานระบบฐานข้อมูล ซึ่งท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตัิงานและการสั่งการในเรื่องต่างๆ 
ลดความซ้ าซ้อนหรือความขัดแย้งในหน้าท่ี ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานและความรับผิดชอบ สามารถ
ปฎิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีความสะดวกในการตดิต่อประสานงาน แต่การบริหารงานท่ีผ่านมาปัญหา
อุปสรรคของกลุม่งานพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล คือ การขาดก าลังพลหรื่อการโยกย้ายต าแหน่งงานของบุคลกาในการ
ปฎิบัติงาน เมื่อเกดิเหตุภัยพิบตัิในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการจัดสรรบคุลากรเข้ามาทดแทนคนเก่าไม่สมดุลกันท าให้
การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง 

3. ระบบการปฎิบัติการ (System) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลัษณ์บุคคลได้มีการวางระบบการปฎิบัติงานท่ี
ชัดเจน เป็นรูปธรรม มคีวามโปร่งใสและสามารถตรวจตอบได้ การปฎิบัติงานตามภายใต้กฎหมายที่เกีย่วข้อง เช่น 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 149-152 ระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 ว่าด้วยการชันสูตร
พลิกศพ และกฎระเบียบต่างๆที่เกีย่วข้อง ท้ังนี้การบริหารงานยังเป็นไปตามหลักการบริหารงานส าหรับการเข้า
ปฎิบัติงานด้านการตรวจพิสูจนเ์อกลักษณ์บุคคล (Disaster Victim Identification-DVI) ตามหลักสากล เมื่อเกิดเหตุ
ภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฎิบัติงานหรือสามารถแสดงความคดิเห็นผ่านทางเว็บไซด์
ของกลุ่มงานพิสูจน์เอกลัษณ์บุคคลได้ และยังพบว่าปญัหาอุปสรรค คือ ความไม่เขา้ใจในการปฎิบตัิหน้าท่ีของ
พนักงานสอบสวนและหน่วยงานในการสอบปากค าญาตผิู้สญูหาย เนื่องจากข้อมูลที่ไดม้ีเพียงน้อยนิดหรือไมต่รง ซึ่ง
ท าให้ยากต่อการตรวจสอบและพสิูจน์ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นใคร 

4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staff) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลัษณ์บุคคลมีการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรได้
อย่างเหมาะสมตามความสามารถของแต่ละต าแหน่ง บุคลากรมีทั้งความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการ
ปฎิบัติงาน บุคลากรสามารถท างานทดแทนกันได้ แต่ยังคงมีปญัหาอปุสรรคของบุคลากรไมเ่พียงพอต่อการ
ปฎิบัติงาน รวมถึงการโยกย้ายของบุคลากรและการเปลีย่นผู้บริหารในแต่ละปีเกดิขึ้นบ่อยครั้ง ท าให้การปฎิบัติงาน



 
 
 

ขาดความต่อเนื่อง ขาดการสานงานต่อของงาน ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านต่างๆ เกิดความ
ล่าช้า ประสิทธิภาพในการท างานลดลง  

5. รูปแบบ (Style) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลัษณ์บุคคลมรีูปแบบการบรหิารงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง
องค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน ร่วมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านการตรวจพสิูจน์
เอกลักษณ์บุคคล เช่น แพทย์ ผู้เชีย่วชาญด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการติดตาม และรายงานสรุป
ยอดผูสู้ญหาย ผู้เสียชีวิต รวมถึงการถอดบทเรยีนและจัดท ารายงานการปฎิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ เพื่อให้
เห็นถึงปัญหาและน าไปสู่การแก้ไขตามล าดับ  

6. ทักษะ (Skill) กลุ่มงานพิสูจน์เอกลัษณ์บุคคลยึดการท างานในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานสากลและมีการ
วางแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความเช่ียวชาญต่องานท่ีท า สามารถ
ปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลกัมาตรฐานสากล และการจัดอบรมเรื่องการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 
(Crisis Management Exercise หรือ C-MEX) ร่วมกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือการฝกึซ้อมแผนด้าน
ภัยพิบัติร่วมกับกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย นอกจากน้ี ยังได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลตามมาตรฐานองค์การต ารวจสากล (Disaster Victim Identification Training Course) จากผู้มี
ประสบการณ์โดยตรง 

7. ค่านิยมร่วม (Shared Value) กลุ่มงานพิสูจนเ์อกลัษณบ์ุคคล มแีนวทางทีทุ่กคนในองค์การยึดถือและ
ปฎิบัติร่วมกันในการท างาน คือ การตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคลใหม้ีมาตรฐานในระดับสากลและการด าเนินการ
บูรณาการหน่วยงานท่ีกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบบโดยจะให้บริการแก่ผู้มาตดิต่อเสร็จสิ้น ณ จดุเดยีวกนั (One Stop 
Service) เพื่อผลักดันองค์การไปสูค่วามส าเร็จและพัฒนางานด้านการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้มมีาตรฐานใน
ระดับสากล  

 

นโยบายดา้นการพิสจูน์เอกลักษณบ์ุคคลกับการน าไปปฎิบัต ิ
 นโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ สั่งการผ่านส านักงานพิสูจนห์ลักฐานต ารวจ มอบหมายกลุ่มงาน
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนางานพิสูจน์เอกลักษณ์บคุคลให้มีมาตรฐานในระดับสากล สามารถให้
ความช่วยเหลือในการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลผู้ประสบภัยพิบัตไิด้ในทุกสถานการณ์ บริหารงานเป็นศนูย์กลางในการ
เชื่อมโยงงานเทคโนโลยสีารสนเทศของส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ และเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในด้านพสิูจนเ์อกลักษณ์บุคคล และสามารถปฏบิัติหน้าที่พิสูจน์เอกลักษณ์บคุคลได้ทุก
สถานการณ์เมื่อไดร้ับการร้องขอจากพนักงานสอบสวน การน านโยบายมาปฎิบตัิ มีรูปแบบของการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ การปฎิบัติงานแบบบรูณาการร่วมกันของภาคราชการและภาคเอกชน หน่วยงานได้รับความรว่มมือเป็นอย่าง
ดี ซึ่งนโยบายที่ได้รับและน ามาปฎบิัตยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การเตรยีมพร้อมแห่งชาติในเรื่องการฝึกบริหารจัดการสาธารณภัยหรือ
การระดมสรรพก าลังโดยการมสี่วนร่วมทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  รวมถึงการประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมผา่นทาง Facebook การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคลผ่านทางเว็บไซด์
ของกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ส านักงานพิสจูน์หลักฐานต ารวจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์มาก
ที่สุด  
 

อภิปรายผล 



 
 
 

การบริหารงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล เมื่อเกิดภยัพิบตัิในภาวะฉุกเฉินของของข้าราชการ 
กลุ่มงานพิสูจนเ์อกลักษณ์บคุคล ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายคือรูปแบบการบริหารงานด้านการตรวจพิสจูน์เอกลักษณ์บคุคล การด าเนินงานด้านการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล จัดตั้งโดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อด าเนนิการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ศพบุคคลและการส่งศพกลับ
ภูมิล าเนาอันเนื่องมาจากเหตุวินาศภัยที่เกิดขึ้น รวมถึงเหตุอื่นที่มผีู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
นานาอารยะประเทศปฎิบัตไิด้อย่างรวดเร็ว พร้อมท้ังประสานความรว่มมือระหว่างประเทศในภาวะปกติ ภาวะ
ฉุกเฉนิ และด าเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือท่ีเกีย่วข้องกับการตรวจพิสจูน์เอกลักษณ์บุคคลกับ
ต่างประเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของ สร้อยตระกลู อรรถมานะ (อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2561, หน้า 64) 
กล่าวว่า การบรหิาร คือ การกระท าร่วมกันกันด้วยความตั้งใจของกลุ่มบุคคลอย่างร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไวร้่วมกันอย่างมีเหตผุล โดยใช้ทรัพยากรการบริหาร เช่น ทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource) งบประมาณ (Monetary) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และเทคโนโลยี (Technology) เพื่อบรรลเุป้าหมาย
และตามนโยบายที่องค์การได้ตั้งรว่มกัน การบริหารงานด าเนินการภายใต้กฎหมาย เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 149-152, ระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 ว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ และกฎระเบียบ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับการเข้าบริหารงานดา้นสถานท่ีเกดิเหตุ โดยให้ความส าคัญเกีย่วกับจดัการภยัพิบัติตั้งแต่
ก่อนการเกิดเหตุ (pre-incident) ระหว่างการเกิดเหตุ (during-incident) และหลังการเกิดเหตุ (post-incident) 
ซึ่งเป็นแนวทางการปฎิบัติงานด้านการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกบัดุษฎีนิพนธ์
ของ ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความร่วมมือในการจัดการภัยพิบตัิเพื่อป้องกันและบรรเทา
อุทกภัย กรณีศึกษา จังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ความร่วมมือในการจัดการภยัพิบัติระหวา่ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องด าเนินการ ใน 3 สถานการณ ์ซึ่งได้แก ่ก่อนการเกิดเหต ุ(Pre-
incident) ระหว่างการเกิดเหต ุ(During-incident) และหลังการเกิดเหต ุ(Post-incident) และยังสอดคล้องกับการ
ให้สัมภาษณ์ของ วีระ ไทยมะณี, และ นุชจรินทร์ ชูหนู, (สัมภาษณ์ 2561) ที่กล่าวว่า แนวทางการด าเนินการปฎิบัติ
ของเจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีเกิดเหตุภัยพิบัติ เพือ่บริหารจัดการกับศพจ านวนมากๆ ดังนี ้การประเมินสถานการณ์ 
เช่น การประเมินในเรื่องอันตรายที่อาจจะพบในสถานท่ีเกิดเหตุ การประเมินจ านวนผู้ประสบภัย การประเมิน
เส้นทางการเข้า–ออก ของสถานท่ีเกิดเหตุภัยพิบัติ และต้องลงพื้นที่ให้เร็วท่ีสดุ เพื่อท าหน้าท่ีรักษาสถานท่ีเกิดเหตภุัย
พิบัติและเข้าปฎิบัตหิน้าท่ีร่วมกับพนักงานสอบสวนในสถานท่ีเกิดเหตุภัยพิบตัิ การด าเนินการที่รวดเร็วในข้ันตอน
การตรวจสถานท่ีเกดิเหตจุะท าให้ได้หลักฐานที่จะระบเุอกลักษณ์บุคคลได้มาก เนื่องจากสภาพศพยังไม่เปลีย่นแปลง
ไปมาก เช่น สภาพลายนิ้วมือศพยงัคงสมบูรณ์ ทรัพย์สินที่ตดิตัวศพ การตรวจพสิูจน์ยืนยันตัวบุคคลจากศพที่ท้ิงไว้
นานจะเกิดการเน่าเปื่อย ท าให้ยากต่อการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลมากขึ้น และการรักษาสถานท่ีเกดิเหตุ เป็นการ
ก าหนดขอบเขตของสถานท่ีเกดิเหตุ ซึ่งจะต้องค านึงถึงลักษณะของสถานท่ีเกิดเหตุใหม้ีบริเวณกว้างพอที่จะไม่ท าให้
วัตถุพยานที่พบสูญหาย และการรกัษาสถานท่ีเกิดเหตุให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากทีสุ่ด เช่น การป้องกันบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องหรือไมม่ีหน้าที่เข้าไปในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ เพราะอาจท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพของวัตถุพยานหรือศพ 
โดยมสีร้างความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัต ิคือ ร่วมในการค้นหาปัญหา ร่วมในการวางแผน ร่วมในการด าเนินการ 
และร่วมในการตดิตามประเมินผล ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของความร่วมมือในการจดัการภัยพบิัติ พบว่า มี 8 
ปัจจัย ได้แก ่ด้านสถานการณ์ ด้านขีดความสามารถ ด้านความเป็นผู้น า ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการบริหารงาน 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านกระบวนการเรียนรู ้และด้านงบประมาณ นอกจากน้ียัง
เป็นการบรหิารงานท่ีเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของส านกังานพิสูจน์



 
 
 

หลักฐานต ารวจ และเสริมสร้างพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถในด้านพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคลร่วมกับ
สภาความมั่นคงแห่งชาติและกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเพื่อตองสนองภัยพิบัติที่จะเกิดขึน้ในประเทศ
ไทย การด าเนินการภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาคราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล 

การบริหารงานด้านงบประมาณของกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลไดร้ับจดัสรร โดยส านักงานพิสูจน์
หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องของการเบิกจ่าย
งบประมาณ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณแบบไตรมาส เป็น
การน ามาบริหารในเรื่องการจดัหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับของกลุ่มงาน
พิสูจน์เอกลัษณ์บุคคล หน่วยงานสามารถบรหิารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุด ซึ่งถือ
เป็นสิ่งส าคญัส าหรับการบริหารงานท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แต่งบประมาณทีไ่ด้รับมีไม่
เพียงพอในการปฎิบัติงาน จึงท าให้ต้องวางแผนในการใช้จ่าย ซึ่งมีความสอดคล้องกับการให้สมัภาษณข์อง วีระ ไทย
มะณี, (สัมภาษณ์ 2561) ที่กล่าวว่า งบประมาณค่อนข้างน้อยและมขีั้นตอนยุ่งยากในการเบิกจ่าย การมีงบประมาณ
อยู่อย่างจ ากัด เพราะว่าเหตภุัยพบิัติยังไมเ่กิด จึงยังไมเ่ห็นความส าคัญ แต่ข้าราชการต ารวจในสังกัดก็ใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า คุ้มกับงบประมาณที่มีอยู่ทุกบาททุกสตางค์ และยังสอดคล้องกับงานวิจยัของ พัฒน์
นรี อัฐวงศ์ และ ฐิตารีย์ วงศส์ูง (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบรหิารจดัการงบประมาณ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ในการบริหารจดัการงบประมาณ
มีข้อจ ากัด คือ ข้อจ ากัดภายนอก และข้อจ ากัดภายใน ปัญหาอุปสรรคของการวางแผนที่เกิดจากอิทธิพลภายนอก
มหาวิทยาลยั ปัญหาจากการขาดงบประมาณ ซึ่งหลักการบรหิารใหม้ีประสิทธิภาพจะต้องมีการวางแผน การใช้
งบประมาณ การบริหารจดัการงบประมาณ การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจดัการ
งบประมาณ ทบทวน ประเมินผลแผนกลยุทธ์ของส่วนงานในระดับปฏิบัติเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย วัตถปุระสงค์ 
วิสัยทัศน์ ภารกจิ พันธกิจของงาน รวมถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร การตดัสินใจช่วยใหผู้้บรหิารทราบว่าจะ
ท าอะไรและเมื่อใด ใช้ทรัพยากรอย่างไรให้เกดิประโยชน์สูงสุดและมปีระสิทธิภาพ 

จากการศึกษาผู้วจิัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคเรื่อง การบรหิารงานด้านการตรวจพิสจูน์เอกลักษณ์บุคคล 
เมื่อเกิดภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน คอื ปัญหาและอุปสรรคในประเด็นแรก คือ ความไมเ่ข้าใจถึงหลักการ พนักงาน
สอบสวนพื้นที่ขาดความเข้าใจในการท าหน้าที่สอบปากค าญาติผูสู้ญหายเกี่ยวกับดา้นการตรวจพิสจน์เอกลักษณ์
บุคคล ท าให้ได้รายละเอียดไม่ครวบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการน าไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อให้ทราบวา่บุคคลนั้นเป็น
ใครได้ ซึ่งสอดคล้อง แพมาลา วัฒนเสถียรสินธุ ์(2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อปญัหาการสื่อสารใน
องค์กร กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเตด็ แสตนดาร์ด เทอร์มินลั จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการสื่อสารใน
องค์กรส่วนมากพบเรื่องของความไม่เข้าใจกัน การไมส่ื่อสารระหว่างกัน หรือช่องทางการสื่อสารที่ไม่เพียงพอของ
ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปญัหาการสื่อสารภายใน
องค์การนั้น เกิดจากปัจจยัที่เกิดขึน้มาเป็นระยะเวลานาน เป็นปญัหาเรื้อรังสะสมท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเปน็ปัจจัยด้าน
ความเหลื่อมล้ าระหว่างกัน การแบ่งพรรคแบ่งพวก ระบบอุปถัมภ์ทีเ่กิดขึ้นภายในองค์การ หรือทัศนคติของบุคลากร
ในองค์การและการถูกปดิกั้นการสือ่สารของบุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัที่ก่อให้เกดิปัญหาการสื่อสารภายในองค์การ 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับการใหส้ัมภาษณ์ของ ดาราวไิล เช้ือเจด็องค์, (สัมภาษณ์ 2561) อธิบายว่า ปัญหาที่พบ
บ่อยที่สุด คือ ความไม่เข้าใจในการท างานระหว่างหน่วยงานที่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เกิด



 
 
 

เหตุการณ์ รวมถึงการไม่เข้าใจการท างานของเจ้าหน้าทีจ่ากญาติผู้มาติดต่อ และขาดการสื่อสารความเข้าใจในระบบการ
ท างานของเจ้าหน้าทีก่ับญาติผู้สูญหายบางครั้ง หลังจากที่ได้เข้ามาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ เนื่องจากญาติคิดว่าเมื่อให้
ข้อมูลส าคัญกับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว และคงไม่ต้องให้ข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมอีก จึงท าให้ญาติมีการเปลี่ยนแปลง
เบอร์โทรศัพท์ หรือญาติย้ายที่อยู่ และไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ ในรายที่เป็นชาวต่างชาติจะมีความยุ่งยากมาก
ที่สุด และการให้ข้อมูลผู้สูญหายที่ญาติให้มาในบางรายมีข้อมูลเพียงน้อยนิด มีเพียงข้อมูลช่ือและนามสกุลผู้สูญหายเท่า
นั่น ถือเป็นความยากในการตรวจพิสูจน์ เนื่องจากญาติไม่รู้ข้อมูลและไม่มีการสื่อสารกันระหว่างคนในครอบครัวในด้าน
การจัดเก็บเอกสาร จึงมองว่าเจ้าหน้าที่ท างานล่าช้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากญาติไม่ทราบข้อมูลหรือจ า
ไม่ได้ นอกจากนีป้ัญหาบุคลากรหรอืเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ ขาดความช านาญในการปฎิบัติงาน การขาด
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ รวมถึงการมีบุคลากรที่ไมเ่พียงพอต่อการปฎิบัติงาน
ที่ท าให้เกิดความล่าช้าและงานขาดประสิทธิภาพ  

จากการศึกษาผู้วจิัยพบว่า แนวทางแก้ไขเรื่องการบริหารงานด้านการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคล เมือ่เกิด
ภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พบว่า ผู้บริหารระดับสูงควรหันมาให้ความส าคัญกับงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคล
ในกรณีเกิดภัยพิบัติให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้นที่จะเกิดภัยพิบัติมากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนให้
บุคลากรมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าฝึกอบรมใหกับ
ข้าราชการต ารวจและเจ้าหน้าท่ีทีเ่กี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานด้านการตรวจพสิูจน์เอกลักษณ์บุคคล (DVI) ทั่วประเทศ 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านนี้โดยด่วน ควรมีการซ้อมแผนการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเป็นประจ า 
เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้งานไปพร้อมๆกัน อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมรีะบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความพร้อมในการรับมือกับเหตุภัยพิบัติที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ เชาวัศ ฉันทะจ ารสัศิลป์, (สัมภาษณ์ 2561) ที่กล่าวว่า ควร
จัดให้ข้าราชการไดร้ับการฝึกอบรมจากหน่วยงานอินเตอร์โพล (INTERPOL) ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญและเปน็ผู้ที่มี
ประสบการณ์อย่างแท้จริง หรือการฝึกร่วมกับสภาความมั่งคงแห่งชาติและกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ได้รบัความรู้และวิธีการปฎิบัติที่ถูกต้องตามหลักสากล รวมถึงการส่งเสรมิให้ประชาชน
คนไทยควรมีระบบฐานข้อมูลทีส่ าคัญ เช่น ฐานข้อมูลด้านดีเอ็นเอ (DNA) ทันตกรรม (DENTAL) และลายนิ้วมือ 
(FINGER PRINT) ที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นศูนย์กลางคอยรับผิดชอบ หรือสามารถเชื่อมโยงกันกับทุกหน่วย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงาน และควรสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้กับข้าราชการอย่างจริงจัง ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาท่ีสองที่ควรเรียนรู้ เพราะสามารถน ามาใช้ไดจ้ริง รวมถึง
รัฐบาลควรมีงบประมาณส่งเสรมิสนับสนุนในการด าเนินงาน นอกจากน้ีควรมีการประชาสัมพันธ์การฝกึอย่างจริงจัง
ให้ประชาชนชาวไทยไดร้ับทราบและตระหนักถึงความส าคญัของการเกิดภัยพิบัติ ตั้งแต่ก่อนการฝึก ระหว่างการฝึก 
และหลังการฝึก เนื่องจากการฝึกเป็นสิ่งส าคญั อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาผู้วจิัยขอน าเสนอการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบรหิารงานดา้นการ
พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ดังนี ้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 



 
 
 

     1.1 รัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณ เพื่อน ามาเสริมความรู้และทกัษะที่จ าเป็นในการป้องกันภัยพิบตัิทุก
รูปแบบให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง หรือมีการประชาสัมพันธ์ในรแูบบเสียงตามสายเพิม่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนท่ีไม่
สะดวกเดินทางไดร้ับฟังอยู่กับบ้าน 

    1.2 รัฐบาลควรส่งเสริมและผลกัดันให้คนไทยมีข้อมลูที่จ าเป็นของแต่ละคนให้มากข้ึน เช่น เพิ่มประวัติ
ฟัน การบันทึกลายนิ้วมือทั้ง 10 น้ิว ในทะเบียนราษฏร์ และการบันทึกการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ในฐานข้อมลู 
ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญทีส่ามารถบ่งช้ีและยืนยันตัวบุคคลได้ดี เพื่อเตรียมการรองรับเหตุการณภ์ัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 
นอกจากน้ี ข้อมูลที่จัดเก็บเหล่านีย้งัช่วยในเรื่องของการตามหาผู้ที่กระท าความผดิตามกฎหมายได้อีกหนึ่งช่องทาง 

     1.3 ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบงัคับต่างๆ ของขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้มีความสะดวก
รวดเร็ว เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สดุ โดยการลงขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นลง รวมทั้งเป็นการ
ประหยดัเวลาและทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัต ิ
    2.1 ควรจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง โดยอบรมให้มีความรู้ความ 

เข้าใจในการปฎิบตัิงานด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล กรณีเกดิภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พร้อมทัง้สนับสนุน
การฝึกซ้อมตามแผนการบริหารงานด้านภัยพิบัติในหลายๆ มิติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสามารถปฎิบตัิงานได้อย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและเปน็การสร้างระบบการท างานแบบบรูณาการร่วมกันท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 
     2.2 ควรจัดประชุม สัมนาระดบันานาชาติรวมกับเจ้าหน้าท่ีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตัิงานด้านการ
ตรวจพิสูจนเ์อกลักษณ์บุคคล เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกันในระดับนานาชาติ ในเรื่องขององค์ความรู้และ
ประสบการณ์การปฎิบัติงานร่วมกบัผู้เช่ียวชาญจากนานาชาติในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่ถูกต้อง แม่นย าและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
     2.3 ควรพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีด้านภาษาในการสือ่สาร เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นหลัก นอกจากน้ีควร
เสรมิสร้างความรูเ้กี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)  
      2.4 ควรมีการจัดท าคูม่ือหรือการถอดบทเรยีนของการบริหารงานด้านการตรวจพิสจูน์เอกลักษณ์
บุคคลในทุกๆ เหตุการณ์ เพื่อให้มองเห็นปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน และเพื่อเป็นกรอบแนวทางการ
ปฎิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสจูน์เอกลักษณ์บคุคล เมื่อเกดิภัยพิบตัิในภาวะฉุกเฉินอย่างมี
มาตรฐานและสอดคล้องกับระบบการบริหารงานตามมาตรฐานสากล 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
     3.1 ปัจจัยที่มผีลต่อการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพหรือไมม่ีประสิทธิภาพ 
     3.2 การประเมินผลการปฎิบตัิงานของการตรวจพิสจูน์เอกลักษณ์บุคคล 
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