
มาตรฐานและแนวทางส าหรบัการวิเคราะหท์างนติิวิทยาศาสตรส์ตัวป่์า - รุน่ 3 

(Standards and Guidelines for Wildlife Forensic Analysis, SWFS)  
ส่งมอบโดยคณะท างานดา้นเทคนิคทางนิตวิิทยาศาสตรส์ตัวป่์าเมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2018 

ไดร้บัการอนมุตัใิหต้ีพิมพโ์ดยคณะกรรมการสมาคมนติิวิทยาศาสตรส์ตัวป่์าในวนัท่ี 19 
พฤศจิกายน 2561 

รูปแบบการอา้งองิที่แนะน า: 

SWFS Technical Working Group (2018)  
มาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิส าหรบัการวิเคราะหท์างนิตวิิทยาศาสตรส์ าหรบัสตัวป่์า รุน่ท่ี 3.  
ลซูี่ เอ็ม.ไอ. เว็บสเตอร ์จดัพมิพโ์ดยสมาคมวิทยาศาสตรน์ิตวิิทยาศาสตรส์ตัวป่์า วนัท่ี 19 
พฤศจิกายน 2561, หนา้ 21 แปลจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดย โคมฉาย ไทยยิ่ง 
2020 

1.0 ขอบเขตของเนือ้หา 

เอกสารนีก้ล่าวถงึมาตรฐานขัน้ต ่าสดุที่ยอมไดแ้ละแนวทางเพิ่มเตมิส าหรบันกัวิเคราะห์
ทางนิตวิิทยาของสตัวป่์าในสาขาย่อยเรื่อง DNA (ส่วนท่ี 4), สณัฐานวิทยา (ส่วนที่ 5), 
และการวเิคราะหท์างเคมีส าหรบัการจ าแนกไม ้(ส่วนที่ 6) 
เอกสารนีย้งัครอบคลมุถงึการปฏิบตัิการในหอ้งปฏิบตัิการ 
การจดัการหลกัฐานและการฝึกอบรมที่ดี 
ซึ่งทกุกระบวนการเป็นหวัใจส าคญัหอ้งปฏิบตัิการ 
การพิสจูนห์ลกัฐานทางนติิเวชทัง้หมด 
นอกจากนีเ้นือ้หาในเอกสารนีย้งัรวมถงึขอ้ควรพิจารณาที่ส าคญัของสายพนัธุ/์สายวิวั
ฒนาการ (Phylogeny), อนกุรมวิธาน (Taxonomy) 
และท าการอา้งองิกบักลุ่มขอ้มลูที่ไดจ้ดัเก็บไวแ้ลว้ที่มีความเฉพาะเจาะจงกบัทางนิติวิท
ยาศาสตรส์ตัวป่์า 

2.0 ค าจ ากัดความ 

หมายเหต:ุ ค าจ ากดัความเหล่านีใ้ชก้บัมาตรฐานและแนวทางทัง้หมด 
ค าจ ากดัความเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งจะจดัอยู่ในส่วนของเอกสารตามความเกีย่วขอ้งดว้ย 

2.1 ความแมน่ย า (Accuracy) - 
ความสามารถในการไดม้าซึง่ผลลพัธท์ี่ถกูตอ้งเช่นระดบัความสอดคลอ้งของปรมิาณที่วดัไดเ้
ทียบกบัค่าที่เป็นจรงิ (ค่าจรงิ) 



2.2 การทบทวนการบริหาร (Administrative Review) - 
การประเมินผลของรายงานและเอกสารประกอบเพื่อความสอดคลอ้งกบันโยบายหอ้งปฏิบตัิกา
รและเพื่อความถกูตอ้งในการแกไ้ข 

2.3 นักวิเคราะห ์(Analyst)- บคุคลท่ีด าเนินการ และ/หรือ 
ควบคมุกรณีวเิคราะหต์วัอย่างทางนิติวิทยาศาสตรก์าร, ท าการตคีวามขอ้มลู, จนไดข้อ้สรุป 
และ/หรือออกรายงานสรุปเก่ียวกบัปัญหาที่เก่ียวขอ้ง 

2.4 แผนการวิเคราะห ์– 
แผนส าหรบัวิธีการวเิคราะหท์ี่จะใชส้ าหรบักรณีใดกรณีหน่ึงขึน้อยูก่บัค าถามทางนิตวิิทยาศาส
ตรส์ าหรบักรณีนัน้ ๆ เทคโนโลยีที่มีอยู่ การเก็บรกัษาหลกัฐานและคณุค่าของผลการวิเคราะห ์
โดยปกติจะจดัท าเอกสาร SOPs (ดรูายละเอียดดา้นล่าง) 
แผนการวิเคราะหท์ี่ไม่ไดร้ะบใุหเ้ป็นกระบวนการมาตรฐานขัน้พืน้ฐานทัง้หมด 
(เช่นงานที่เก่ียวกบัหลกัฐานใหม่ หลกัฐานพิเศษเฉพาะ) 
ตอ้งมกีารบนัทึกไวใ้นแฟ้มเอกสารของกรณีนัน้ ๆ 

2.5 หว่งโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน (Chain of Custody) – 
เอกสารแสดงล าดบัการเกดิเหตกุารณ ์
หรือเอกสารที่แสดงทกุขัน้ตอนของเหตกุารณต์ามล าดบั ซึ่งแสดงตัง้แต่การยึด การดแูลรกัษา 
การควบคมุ การเคล่ือนยา้ยขนส่ง การวเิคราะห ์
และการเปล่ียนแปลงเคลื่อนยา้ยหลกัฐานเหล่านี ้
2.6 สมรรถนะ (Competency) - 
การสาธิตหรือแสดงใหเ้ห็นถึงทกัษะทางเทคนคิและความรูเ้ฉพาะที่จ าเป็นใชใ้นงานบางชนิด 

2.7 ชุดหลกัฐานทีร่วบรวมไว ้(Curated Collection) - 
การรวบรวมวสัดอุา้งองิที่ไดม้าและการดแูลรกัษาควบคู่กบัขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งตามมาตรฐานการ
ควบคมุคณุภาพเฉพาะอยา่งชดัเจน 

2.8 แนวทางทีแ่นะน า (Guidelines) – แนวทางเหล่านีไ้มใ่ช่สิ่งที่บงัคบัท า 
แต่เป็นแนวทางที่แสดงถงึการด าเนินการใน "กรณีที่ดีที่สดุ" 
ส าหรบันกัวิเคราะหแ์ละหอ้งปฏิบตัิการเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูหลกัฐาน 
หอ้งปฏิบตัิการท่ีตอ้งท างานกบัคดีที่เก่ียวขอ้งกบันิตวิิทยาศาสตรบ์างครัง้อาจไม่สามารถด าเนิ
นการตามแนวทางที่ตัง้ไวท้ัง้หมดได ้
อย่างไรกต็ามหอ้งปฏิบตัิการที่ตัง้ขึน้เพื่องานทางนติิวิทยาศาสตรส์ตัวป่์าโดยเฉพาะควรพิจาร
ณาการด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการที่ตัง้ไว ้

2.9 ปัจจัยทีรู้่อยู่แล้ว (Known) – ในบรบิทของหลกัฐาน วสัดทุี่เป็นของสิ่งที่อยู่ภายใตก้ารสืบสวน 
(เช่นขอ้มลูเฉพาะตวับคุคล แหล่งที่มาทางภมูศิาสตร)์ เป็นส่ิงที่ไมม่ีมีขอ้สงสยัใด ๆ 



ปัจจยันีท้  าหนา้ที่เป็นปัจจยัพืน้ฐานส าหรบัการเปรียบเทยีบกบัส่ิงที่เป็นท่ีสงสยัเพื่อวตัถปุระสงค์
ในการการจบัคูแ่ต่ล่ะอยา่ง 
2.10 การระบุตวัตน/บ่งชีป้ระเภท  (Identification) – 
การวเิคราะหเ์พื่อที่จะวางรากฐานของการจ าแนกประเภททางอนกุรมวิธานของตวัอยา่ง 
การวเิคราะหเ์หล่านีจ้ะขึน้อยู่บนพืน้ฐานของลกัษณะการวินิฉยัระดบัอนกุรมวิธานที่เป็นค าถาม
อยู่ 
2.11 การจ าแนกตัวตน  (Individualization) – 
การวเิคราะหท์ี่พยายามจบัคู่ส่ิงที่เป็นท่ีสงสยักบัตวัอย่างปัจจยัที่รูอ้ยู่แลว้เพื่อตดัประเด็นอื่น ๆ 
ทัง้หมดออก 

2.12 หอ้งปฏิบตัิการ (Laboratory) – 
หน่วยงานองคก์รที่ใหบ้รกิารดา้นการวเิคราะหร์วมถงึพนกังานและสถานท่ีทางกายภาพรวมถึง
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

2.13 ความแม่นย า (Precision) – ระดบัของขอ้ตกลงรว่มกนัระหว่างกลุ่มคา่ที่วดัได ้ค่าจ านวน 
และ / หรือผลลพัธ ์

2.14 วัสดุอ้างอิง (Reference Material) – 
ตวัอยา่งทางชวีภาพของขอ้มลูประจ าตวัที่เป็นท่ีรูจ้กัอยู่แลว้หรือขอ้มลูที่ไดจ้ากปัจจยัที่รูอ้ยูแ่ลว้
หรือจากแหล่งขอ้มลูที่มีการตีพิมพเ์ผยแพร ่ตวัอยา่งอา้งองิ (Voucher Specimen) 
เป็นส่วนย่อยของวสัดอุา้งองิที่รูต้วัตนที่รูจ้กัอยู่แลว้รวมกบัขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งเช่นแหล่งที่มาทาง
ภมูิศาสตร ์ ประวตัิชว่งชีวติและเพศ 

2.15 ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure, SOPs) – 
เอกสารที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรทีห่อ้งปฏิบตัิการเป็นผูด้แูลรวมถงึนโยบายหอ้งปฏิบตัิการ 
ขัน้ตอนทางเทคนิคและขัน้ตอนหรือวิธีการวิเคราะหส์ าหรบักระบวนการเฉพาะทางนติิวิทยาศา
สตรต์่าง ๆ โดย SOPs 
เป็นเอกสารควบคมุที่มีกลไกที่ท  าใหม้ั่นใจวา่เนือ้หามีความเป็นปัจจบุนัและไดร้บัการอนมุตัิแล้
ว 
โดยที่เอกสารรุน่ก่อนหนา้หรือที่หมดอายุแลว้จะถกูจดัเก็บถาวรเพื่อส าหรบัการอา้งอิงและใหม้ี
การใชง้าน SOPs ใน หอ้งปฏิบตักิาร. 

2.16 มาตรฐาน (Standards) - -
การปฏิบตัิขัน้ต ่าที่จ  าเป็นตอ้งมีเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่นกัวเิคราะหจ์ะจดัท าการวเิคราะหท์ี่ใหผ้ลลพั
ทท์ี่เที่ยงตรงและแม่นย าและท าการถ่ายทอดสิ่งที่คน้พบเหล่านีอ้ยา่งเป็นกลางตามวตัถปุระสงค ์
มาตรฐานบางขอ้มาพรอ้มกบัวิธีการประเมินผล 
ความแม่นย าและความเที่ยงตรงต่อวตัถปุระสงค ์



เช่นการติดตามประสิทธิภาพของตวัท าปฏิกรยิาและอปุกรณห์รือท าการทบทวนผลิตภณัฑแ์ล
ะรายงานการวิเคราะหท์างเทคนคิของ มาตรฐานต่าง ๆ 
เป็นส่ิงที่ไม่สามารถต่อรองไดแ้ละนกัวิเคราะหท์กุคนจะตอ้งปฏิบตัิตามไม่วา่จะอยูใ่นหอ้งปฏิบตัิ
การวจิยัหรือสถานท่ีเฉพาะทางนติิวิทยาศาสตร ์
มาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิสามารถปรบัแกไ้ขไดเ้พื่อเป็นการตอบสนองต่อ ขอ้มลู 
นวตักรรมและมมุมองใหม่ ๆ 
2.17 การทบทวนทางเทคนิค (Technical Review) – รายงานการประเมินผล 
บนัทึกย่อกรณีที่เกดิขึน้ ขอ้มลูและเอกสารอื่น ๆ 
เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีพืน้ฐานท่ีเหมาะสมและเพียงพอส าหรบัการหาขอ้สรุปทางวิทยาศาสตร ์

2.18 การตรวจสอบความถูกตอ้ง (Validation)- 
กระบวนการที่ใชก้ารด าเนินการชดุการทดลองที่ท  าใหเ้กิดความนา่เชื่อถือของเทคนิคหรือขัน้
ตอนหรือการแกไ้ขดงักล่าว 
วิธีการการตรวจสอบความถกูตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่วิธีการวิเคราะหท์ี่ใชเ้ป็นวิธีการท่ีเป็นท่ียอมรั
บส าหรบัวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ใจไว ้
 
3.0 มาตรฐานและแนวทางท่ัวไป 

3.1 การฝึกอบรมและบุคลากร 

3.1.1 มาตรฐาน: หอ้งปฏิบตัิการแต่ละแห่งจะตอ้งมีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานมาตรฐาน (SOP) 
ส าหรบัการฝึกอบรมคนท างานทัง้ที่มีประสบการณแ์ละที่ไม่มีประสบการณโ์ดยจะตอ้งร
วมมาตรฐานตามที่อธิบายไวด้า้นล่างเขา้ไปดว้ย 

3.1.2 มาตรฐาน: 
หอ้งปฏิบตัิการท่ีด าเนินการวเิคราะหท์างนติิวิทยาศาสตรส์ตัวป่์าทกุแห่งจะตอ้งมีขอ้ควร
ปฏิบตัิดา้นจรยิธรรมที่พนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตาม 
ซึ่งจะตอ้งรวมถงึการมีการแถลงการณอ์ยา่งชดัเจนวา่เจา้หนา้ที่หอ้งปฏิบตัิการทกุคนจะ
ตอ้งปฏิบตัิงานในวิชาชีพอยา่งมอือาชีพ 
ท าการโดยรกัษาขอ้มลูเป็นความลบัและดว้ยความไม่อคต ิ
3.1.3 แนวทางแนะน า: 
ควรมีการเก็บขอ้มลูโปรแกรมการฝึกอบรมของนกัวิเคราะหแ์ละหวัหนา้งานทกุคนในรู
ปแบบเอกสาร 

3.1.4 มาตรฐาน: 
ก่อนเขา้รบัหนา้ที่อิสระสมาชิกในหอ้งปฏิบตัิการทกุคนที่มีส่วนเก่ียวขง้กบัการจดัการห
ลกัฐานจะตอ้งไดร้บัการอบรมที่รวมถงึเรื่อง: 



3.1.4.1 ชวีอนามยัและความปลอดภยัขณะท างานกบัตวัอย่างชีวภาพ 

3.1.4.2 ห่วงโซ่การคุม้ครองพยานหลกัฐาน 

3.1.4.3 การถ่ายโอน การเก็บรกัษาและด าเนินการจดัการหลกัฐานที่ปลอดภยั 

3.1.5 มาตรฐาน: 
ก่อนที่จะด าเนินการท าคดีอิสระในวิธีการท่ีก าหนดแต่ละขอ้นกัวเิคราะหจ์ะตอ้งแสดงใหเ้
ห็นถึงความสามารถในการด าเนนิการโดยวธีิการนัน้ก่อน 
ซึ่งจะสามารถยืนยนัความสามารถนีไ้ดโ้ดยใชว้ิธีสุ่มทดสอบ 
3.1.6 แนวทางแนะน า: ก่อนที่จะท าคดีอิสระ 

การฝึกอบรมของนกัวเิคราะหค์วรรวมถึงเรื่องตอ่ไปนี:้ 

3.1.6.1 ความล าเอียง อคติ  

3.1.6.2 การฝึกอบรมในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3.1.6.3 ค าใหก้ารในฐานะพยานผูเ้ชี่ยวชาญ 

3.2 การจัดการหลกัฐาน 

3.2.1 มาตรฐาน: หอ้งปฏิบตัิการตอ้งมีขัน้ตอนการปฏิบตังิานมาตรฐาน (SOP) 
ในสถานท่ีเพื่อรบัประกนัความถกูตอ้งสมบรูณข์องหลกัฐานในระหว่างการเก็บรกัษากา
ร กระบวนการจดัการประมวลผล การตรวจสอบและตลอดเวลาที่อยู่ 
โดยมีการครอบคลมุถงึ: 

3.2.1.1 การรบัหลกัฐาน 

3.2.1.2 เกณฑก์ารยอมรบั 

3.2.1.3 การติดตาม 

3.2.1.4 การจดัเก็บ 

3.2.1.5 การถ่ายโอนเคลื่อนยา้ย 

3.2.1.6 การเปล่ียนแปลงภายหลงัการวิเคราะห ์

3.2.1.7 การป้องกนัการสญูเสียหลกัฐาน 

3.2.1.8 การป้องกนัการปนเป้ือนหลกัฐาน 

3.2.1.9 การป้องกนัการแกไ้ขดดัแปลงหลกัฐาน 

3.2.2  มาตรฐาน: 
หลกัฐานและขอ้มลูที่ไดม้าจะถกูจดัเก็บและวิเคราะหใ์นลกัษณะที่ไดร้บัการควบคมุและ
ปลอดภยัตลอดเวลา 

3.2.2.1 ตอ้งเก็บรกัษาหลกัฐานทางกายภาพไวใ้นท่ีจดัเก็บที่มีที่ล็อก 



3.2.2.2 ขอ้มลูดจิิทลัจะถกูจดัเกบ็ไวใ้นสถานท่ีปลอดภยัและการเขา้ถึงถกูจ ากดั 

หมายเหต:ุ 
การควบคมุการเขา้ถงึหมายรวมถึงการจดัเก็บหลกัฐานในสถานท่ีที่ปิดล็อคไ
ด ้การจ ากดัการเขา้พืน้ท่ีท าการวเิคราะหแ์ละการ ปกป้องขอ้มลูดจิิตอล 
การเขา้ถงึหลกัฐานโดยบคุคลากรท่ีไม่ใช่บคุลากรทางนติิวิทยศาสครต์อ้งมี
การน าทางหรืออยู่ภายใตก้ารดแูลตลอดเวลา 

3.2.3 มาตรฐาน: จะตอ้งท าการดแูลรกัษาหว่งโซ่การคุม้ครองพยานหลกัฐานตลอด 

3.2.4 มาตรฐาน: 
ตอ้งมกีารท าเครื่องหมายบนหลกัฐานทัง้หมดดว้ยตวัระบทุี่ไม่ซ  า้กนัและมีลายเซ็นหรือชื่
อย่อของทกุคนที่มีการเก่ียวขอ้งจดัการกบัหลกัฐานก ากบัในทกุขัน้ตอน 

3.2.5 มาตรฐาน: 
เมื่อใดก็ตามทีเ่ป็นไปไดจ้ะตอ้งท าการแบ่งเก็บตวัอย่างหลกัฐานแต่ละตวัอยา่งไวส่้วนหนึ่
ง และเก็บรกัษาไวเ้ผ่ือใหส้ามารถท าการวิเคราะหแ์บบอิสระในอนาคต 

3.2.6 มาตรฐาน: 
ส าหรบัหลกัฐานท่ีจะมกีารเปล่ียนแปลงทางกายภาพอย่างมีนยัส าคญัทัง้หมดหรือบางส่
วน ใหท้ าการถา่ยภาพไวก้่อนเกดิการเปล่ียนแปลงเพื่อชว่ยระบตุวัตน 
(เช่นถอดชิน้ส่วนส าหรบัการวิเคราะหร์ะดบัโมเลกลุโครงกระดกู) 

3.2.7 มาตรฐาน: 
เมื่อมีการท าการเปล่ียนแปลงหลกัฐานทางกายภาพเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการวเิคราะหจ์ะ
ตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่การเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึน้ท่ีจะมีผลเก่ียว
กบัการวเิคราะหท์ี่ตามมาได ้
3.2.8 แนวทที่แนะน า: 
หากจ าเป็นตอ้งท าการเปล่ียนแปลงที่จะมีผลต่อการวิเคราะหใ์นภายหลงัจะตอ้งท าการป
รกึษากบัทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้งเพื่อท าการพิจารณา 

3.2.9 มาตรฐาน: การท าการแยก ส่วนของ 
/ชดุของตวัท าปฏิกิรยิาจะถกูน ามาใชส้ าหรบัการวจิยัและการท าคดี 

3.2.10 มาตรฐาน: 
ตวัอยา่งงานวิจยัและคดีจะตอ้งถกูแยกออกจากกนัโดยกายภาพหรือแบบชั่วคราวเมื่อมี
การด าเนินการโดยใชเ้ครื่องมือเดยีวกนั 

3.3 อุปกรณแ์ละวิธีการ 

3.3.1 มาตรฐาน: 
เครื่องมือจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนใชใ้นการท าการวิเคราะหต์วัอยา่



งคดี การตรวจสอบนีส้ามารถท าไดโ้ดยการวิเคราะหต์วัอยา่งที่เป็นตวัแทน 
(ตวัอย่างประเภทกรณี ตวัอย่างควบคมุที่รูอ้ยู่แลว้) 
และการประเมินว่าไดร้บัผลลพัธต์ามที่คาดหวงัหรือไม่ 
การตรวจสอบประสิทธิภาพดงักล่าวจะตอ้งเกิดขึน้: 

3.3.1.1 เมื่อมีการน าเครื่องมอืใหม่เขา้ใชง้าน 

3.3.1.2 หลงัจากน าเครื่องมือมาใชง้านแลว้จะมีการตรวจสอบเป็นประจ า 
(อย่างนอ้ยตามระยะเวลาที่ระบโุดยผูผ้ลิตเครื่อง) 

3.3.1.3 หลงัจากรบัเครื่องคืนหลงัมีการยืมไปใชง้าน 

3.3.2 มาตรฐาน: หอ้งปฏิบตัิการตอ้งมีขัน้ตอนการปฏิบตังิานมาตรฐาน (SOP) 
ไวส้  าหรบัวิธีการวิเคราะหท์ัง้หมดรวมถงึการตรวจสอบความถกูตอ้งของหอ้งปฏิบตัิการ
และวิธีการวิเคราะหข์อ้มลูใหม่ ๆ 

3.3.3 มาตรฐาน: วิธีวิเคราะหท์ี่ใชใ้น คดตี่าง ๆ จะตอ้งผ่านการตรวจสอบก่อนใช ้

3.3.4 มาตรฐาน: 
การใชว้ิธีการวเิคราะหท์ี่ไดจ้ากกระบวนการท่ีผ่านการตรวจสอบความถกูตอ้งจากหอ้ง
ปฏิบตัิการอื่นหรือจากวิธีการที่ไดม้าจากการทบทวนเอกสารที่มีการตีพิมพใ์นวารสาร
ที่ผ่านการตรวจสอบโดยนกัวิจยัจะตอ้งผ่านกระบวนการตรวจสอบความถกูตอ้งภายใน 
การตรวจสอบจะตอ้งท าดว้ยความเขม้งวดเพียงพอและลงรายละเอียดเพื่อยืนยนัวา่จะส
ามารถหาผลลพัธท์ี่คาดหวงัของการวเิคราะหไ์ดท้ี่หอ้งปฏิบตัิการทดสอบก่อนที่จะน าไ
ปใชว้ิธีในการพิจารนาคด ี
3.3.5 แนวทางแนะน า: 

เกณฑก์ารตรวจสอบความถกูตอ้งต่อไปนีค้วรไดร้บัการแกไ้ขในกรณีที่เหมาะสม: 

3.3.5.1 
ส าหรบัการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกบัประเด็นปัญหาควรจดัใหม้ีรายการ
เอกสารอา้งอิงที่เก่ียวขอ้งพรอ้มใชง้าน 
3.3.5.2 ในส่วนของความแม่นย าในการวิเคราะห ์
ความแม่นย าจะสามารถก าหนดไดโ้ดยท าการวิเคราะห ์

ตวัอยา่งการควบคมุที่ตรวจสอบยอ้นกลบัได ้
3.3.5.3 ความเที่ยงตรงของการวเิคราะห ์
สามารถก าหนดไดโ้ดยการท าการทดสอบซ า้กบัตวัอยา่งที่รูจ้กัแนช่ดัอยู่แลว้ 

3.3.5.4 ความจ าเพาะของการวเิคราะห:์ 
สามารถประเมินความจ าเพาะไดโ้ดยการท าการวิเคราะหเ์ฉพาะตวัจากชนิดพนั
ธุท์ี่ที่เก่ียวขอ้งแต่ไม่ใช่ชนิดพนัธุห์รือประชากรเปา้หมาย 



ชนิดพนัธุท์ี่มีแนวโนม้ว่าจะมกีารปนเป้ือน หรือชนิดพนัธุท์ดแทนอืน่ ๆ 
แหล่งที่มาของตวัอย่างทางเลือกอื่น ๆ  (ตวัอยา่งเช่น 
ประเภทเนือ้เยื่อหรือสารตัง้ตน้) กส็ามารถท าการทดสอบไดเ้ช่นกนั 

3.3.5.5 ขอ้จ ากดัในการตีความที่ถกูตอ้งตรงประเด็น (เช่น 
มีสารปนเป้ือนในส่วนผสมของเลือด สารตัง้ตน้ 
เชือ้ราหรือการปนเป้ือนของเชือ้โรค ฯลฯ) 
ควรถกูระบใุหช้ดัเจนและท าการประเมินผลกระทบ 

3.3.6 แนวทางแนะน า: 
ความชดัเจนของแผนส าหรบัการวิเคราะหใ์นหอ้งปฏิบตัิการเป็นส่ิงที่ส  าคญั 
และหากมีทีใ่ดใน SOPs ที่ไม่ไดท้  าการบนัทึกเรื่องนีไ้ว ้
(เช่นส าหรบัประเภทตวัอย่างชนดิพิเศษหรือค าถามพเิศษ) 
ควรจะมีแผนการวิเคราะหแ์ยกเฉพาะต่างหากที่ถกูก าหนดขึน้มาส าหรบัการจดัท าไวร้ว
มในเอกสารบนัทึกย่อของคดี โดยที่หากมกีารเปล่ียนแปลงใด ๆ 
จากแผนนีจ้ะตอ้งมีการท าการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างครบถว้น 

3.4 ชุดเอกสารและวัสดุอา้งองิ 

3.4.1 มาตรฐาน: 
หอ้งปฏิบตัิการท่ีด าเนินการวเิคราะหท์างนติิวิทยาศาสตรส์ตัวป่์าจะตอ้งมีหรือสามารถเ
ขา้ถึงชดุเอกสารหรือวสัดอุา้งองิที่มีการจดัเก็บดแูลไวโ้ดยเฉพาะ 

3.4.2 มาตรฐาน: หอ้งปฏิบตัิการจะตอ้งมี SOP 
ที่ครอบคลมุเรื่องการดแูลและรกัษาของวสัดอุา้งองิทางชวีภาพแตล่ะชนิดที่ใชส้  าหรบัก
ารระบตุวัตนดว้ยวิธีอนกุรมวิธาน หวัขอ้ที่มีตอ้งครอบคลมุถงึ: 

3.4.2.1 ขัน้ตอนการจดัท าเอกสารและการดแูลจดัการ 

3.4.2.2 การป้องกนัวสัดจุากการย่อยสลายเส่ือมสภาพ 

3.4.2.3 รายชื่อหน่วยงานดา้นอนกุรมวิธานท่ีใชอ้ยู่ในปัจจบุนั 

3.4.3 มาตรฐาน: ตวัอยา่งและฐานขอ้มลูที่ใชใ้นการท าคดใีด ๆ 
จะตอ้งมีการระบชุื่ออยา่งชดัเจนไม่ใหซ้  า้กบัชิน้อื่น ๆ  

และใหจ้ดัท าขอ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษรในแฟม้เอกสารของคด ี
3.4.4 มาตรฐาน: 
ตอ้งมกีารยืนยนัตวัตนของวสัดอุา้งอิงทางชีวภาพก่อนที่จะน าไปใชใ้นการท าคดี 
การตรวจสอบความถกูตอ้งของรูปรา่งทางสณัฐานวิทยาของตวัอย่างจะตอ้งท าโดยมีก
ารอา้งองิกบัชิน้ตวัอย่างที่ผ่านการตรวจสอบแลว้และกบัตวัอยา่งที่อยู่ในชดุตวัอย่างที่มี



การรวบรวมประวตัิทางธรรมชาตขินาดใหญ่ (เช่นพิพิธภณัฑห์ลกั) 
หรือกบัเอกสารวชิาชีพ (เช่น เอกสารอนกุรมวิธาน แบบเฉลยการระบตุวัตนหลกั 
หรือคู่มือภาคสนาม) 

3.4.5 มาตรฐาน: 
รูปลกัษณอ์นกุรมวธิานของวสัดอุา้งอิงหรือล าดบัดเีอ็นเอที่ใชส้  าหรบัเปรียบเทียบกบัรา
ยการหลกัฐาน 
รวมถงึขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งแหล่งก าเนิดทางภมูศิาสตรแ์ละแหล่งที่มาจะตอ้งมีการบนัทึกไว้
ในชดุขอ้มลูของหอ้งปฏิบตักิารหรือฐานขอ้มลู 
3.4.6 มาตรฐาน: 

รายงานการระบตุวัตนตามอนกุรมวิธานจะรวมถึงชื่อวิทยาศาสตรท์ี่เพิ่งไดร้บัการยอมรบัในปัจ
จบุนั 

3.4.7 มาตรฐาน: แหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือได ้
(บทความที่ไดร้รบัการตีพิมพห์รือฐานขอ้มลูที่เผยแพร)่ 
จะถกูใชใ้นการพิจารณาวา่การจ าแนกทางอนกุรมวิธานเป็นส่ิงที่ยอมรบัไดท้างวิทยาศ
าสตรห์รือไม่ 

3.4.8 แนวทางที่แนะน า: 
นกัวิเคราะหจ์ากหอ้งปฏิบตัิการควรเตรียมพรอ้มที่จะอา้งองิถงึหน่วยงานอนกุรมวิธานท่ี
ใชส้ าหรบัการจ าแนกประเภทส่ิงต่าง ๆ ทัง้หมดในรายงานของพวกเขา 

3.4.9 แนวทางที่แนะน า: 
นกัวิเคราะหแ์ต่ละคนควรเตรียมพรอ้มที่จะอธิบายถึงส่ิงที่มีความคลา้ยคลงึกนัและความ
เป็นไปไดใ้นประเด็นดา้นอนกุรมวิธานอื่น ๆ ที่อาจเกดิขึน้ 

3.4.10 แนวทางที่แนะน า: 
ควรจะมีความพยายามการก าหนดชนิดพนัธุย์่อยของอนกุรมวิธานสตัวป่์าในกรณีที่มี
ขอ้มลูที่ถกูตอ้งเก่ียวกบัท่ีมาทางภมูิศาสตรแ์ละดว้ยความรูท้ี่เป็นที่ยอมรบัในปัจจบุนัเก่ี
ยวกบัการกระจายตวัของชนิดพนัธุย์่อยเทา่นัน้ 

3.5 เอกสารประกอบคด ี

3.5.1 มาตรฐาน: เอกสารประกอบคดีจะตอ้งประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปนี:้ 

3.5.1.1 ห่วงโซ่การคุม้ครองพยานหลกัฐาน 

3.5.1.2 แบบค าขอขอ้มลู 

3.5.1.3 บนัทึกย่อย 

3.5.1.4 ต าแหน่งของขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสใ์ด ๆ ที่ม ี



3.5.1.5 บนัทึกความคิดเห็นจากการทบทวนทางเทคนคิ 

3.5.1.6 รายงานฉบบัสมบรูณ ์

3.5.2 แนวทางแนะน า: แฟ้มคดเีหล่านีค้วรเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมอยู่ดว้ย 
เช่นแผนการวิเคราะห ์ไฟลข์อ้มลูดิบ, อีเมลส่ือสาร, บนัทึกของการส่ือสารภายนอกอื่น ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัคดี เอกสารการส่งและรบัของ และ / 
หรือเอกสารภาพถา่ยของหลกัฐานหรือบรรจภุณัฑ ์

3.5.3 มาตรฐาน: 
รายละเอียดที่อยู่ในบนัทึกย่อจะเพียงพอท่ีจะท าใหน้กัวิเคราะหค์นอื่นสามารถท าการรา
ยงานในเรืองที่ท  าอยู่ไดโ้ดยการท าการวิเคราะหซ์  า้ภายใตว้ิธีการและเงื่อนไขการทดสอ
บเดียวกนั 
3.5.4 มาตรฐาน: 
ขอ้สมมติฐานของแหล่งก าเนิดทางภมูิศาสตรท์ี่ใชใ้นการจ าแนกจดัหมวดหมู่จะตอ้งไดร้ั
บการบนัทึกไวใ้นแฟม้คด ี

3.6 การจัดท ารายงาน 

3.6.1 มาตรฐาน: รายงานจะตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มลูเก่ียวกบัวิธีการทั่วไป 
ผลลพัทท์ี่ไดแ้ละขอ้สรุป 
ตวัรายงานจะตอ้งมีรายละเอียดที่เพียงพอส าหรบัการใหผู้เ้ชี่ยวชาญท่านอื่นสามารถให้
การยืนยนัไดว้่าการวเิคราะหท์ี่ไดท้  าไปนัน้ประสบผลส าเรจ็และไดข้อ้สรุปมาไดอ้ย่างไร 
3.6.2 มาตรฐาน: การทบทวนตรวจสอบดา้นเทคนิค: 
รายงานทกุฉบบัจะตอ้งไดร้บัการทบทวนตรวจสอบก่อนออกเผยแพรใ่นเรื่องของความ
ถกูตอ้งทางเทคนิคโดยนกัวิทยาศาสตรท์่านอื่นที่มีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในเรื่องก
ารรายงานในประเด็นที่ท  าอยู ่
3.6.3 แนวทางแนะน า: บททบทวนดา้นงานบรหิาร: 
รายงานทัง้หมดควรไดร้บัการตรวจสอบโดยบคุคลมีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อรบัรองคว
ามถกูตอ้งของการจดัรูปแบบและเนือ้หาภายใน 

หมายเหต:ุ 
ตามหลกัการบททบทวนทางเทคนิคและบททบทวนดา้นการบรหิารควรไดร้บัการตรวจ
ทานจากผูต้รวจทานคนล่ะคน 

3.6.4 แนวทางแนะน า: 
การทบทวนทางเทคนคิจะตอ้งถกูบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรและจดัเก็บในแฟ้มคดี 
และการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้กบัรา่งรายงานฉบบัตน้ ๆ 
ที่มีผลต่อการตีความควรไดร้บัการบนัทึกขอ้มลูอย่างสมบรูณใ์นรูปของเอกสาร 



3.6.5 มาตรฐาน: 
รายงานทกุฉบบัจะตอ้งระบตุวัตนของนกัวเิคราะหท์ี่เก่ียวขอ้งในการจดัท าและตีความขอ้มลูนิติ
เวช 

3.6.6 มาตรฐาน: ค าศพัทท์ี่ใชใ้นบทสรุปของเอกสารเช่น “ตรงกบั/เขา้คูก่บั (Match)” “ 
สอดคลอ้งกบั (Consistent with)” เป็นตน้ 
จะถกูก าหนดนิยามโดยหอ้งปฏิบตัิการที่จดัท ารายงานแต่ละแหง่ 

3.6.7 มาตรฐาน: การทดสอบทางสถิติที่ใชเ้พื่อระบรุะดบัความมั่นใจในขอ้สรุปที่ได ้เช่น 
ความน่าจะเป็นของการจบัคู่แบบสุ่มหรืออตัราส่วนความนา่จะตอ้งมีอยูใ่นรายงาน 

 
4.0 มาตรฐานและแนวทางของ DNA 

การวเิคราะห ์DNA 
สตัวป่์าเป็นหน่ึงในศาสตรข์องการพิสจูนห์ลกัฐานของสตัวป่์าโดยใชเ้ทคนิคทางพนัธกุรรมเพื่
อระบชุิน้ส่วนและผลิตภณัฑจ์ากสตัวป่์าวา่อยูใ่น วงศ ์สกลุ ชนิด กลุ่มประชากร 
หรือแหล่งที่มาของแต่ตวั 
การวเิคราะหล์กัษณะทางพนัธุกรรมเป็นวิธีการท่ีเลือกใชส้ าหรบัการแยกรายตวัและการจ าแน
กเมื่อขาดลกัษณะทางสณัฐานวทิยาโดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัหลกัฐานที่สอบทวนได ้(เลือด 
ของเหลวในรา่งกาย) บางชิน้ส่วนของส่ิงมชีีวิต (กองไสใ้น ของที่ท  าจากชิน้ส่วนของสตัว ์
กระดกู เขากวาง เขาต่าว ๆ) เนือ้เยื่อที่เส่ือมสภาพหรือผ่านกระบวนการ (เนือ้สตัวท์ี่ปรุงสกุ, 
เนือ้ปลา, ไมซุ้ง, ยาจีนโบราณ) 

 
มาตรฐานและแนวทางแนะน าเหล่านีอ้า้งถงึขอ้ควรพิจารณาทั่วไปในการประยกุตใ์ช้เทคนิคทา
งพนัธุกรรมในการวิเคราะหห์ลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตรส์ตัวป่์า 
(เช่นความยาวส่วนท่ีจ ากดัความสามารถที่หลากหลาย (Polymorphisms) 
นิวคลีโอไทดเ์ดี่ยวที่มีความหลากหลาย หรือการวเิคราะหโ์ปรตีน) 
นอกจากนีม้าตรฐานและแนวทางแนะน ายงัครอบคลมุในส่วนเของวิเคราะห ์DNA 
สตัวป่์าเฉพาะทางที่ก าลงัเป็นท่ีใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในปัจจบุนั เช่นการจดัล าดบั DNA 
ส าหรบัการระบลุกัษณะของชัน้ของสตัว ์ และการวิเคราะหช์ิน้ส่วนดีเอ็นเอเรื่อง short tandem 
repeats (STRs) และ Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) เพื่อระบอุตัลกัษณข์องสิ่งนัน้ๆ 
คาดว่ามาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิเหล่านีจ้ะยงัคงพฒันาต่อไปเมื่องานในภาคสนามมกีารพั
ฒนาเพิม่ขึน้ 

4.1 ค าจ ากัดความของ DNA และตัวย่อ 



4.1.1 เกณฑก์ารวิเคราะห ์- ในการวิเคราะห ์STR, 
ค่าต ่าสดุและคา่สงูสดุของจดุสงูสดุของแอมพลิจดู (Peak Amplitude) 
ที่ยอมรบัไดส้ าหรบัจดุสงูสดุที่ตัง้ใจจะก าหนดใหเ้ป็นต าแหน่งอลัลีล (Allele) 

4.1.2 ช่องเก็บ - ในการวิเคราะห ์STR หมายถึง "หนา้ต่าง" 
ขนาดประมานขนาดของอลัลีลแต่ล่ะตวั 
(ก าหนดเฉพาะส าหรบัแต่ละชนิดพนัธุพ์รอ้มกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ)์ 

4.1.3 การปนเป้ือน – การน าดเีอน็เอภายนอก (Exogenous DNA) 
เขา้มาในตวัอย่างหรือปฏิกิรยิา PCR โดยไม่ไดต้ัง้ใจ 

4.1.4 อิเล็กโทรเฟอรโ์รแกรม (Electropherogram)–
เรื่องของผลลพัธจ์ากการวิเคราะหแ์บบอิเล็กโทรโฟรเรก็ทิกที่ไดม้าจากเครื่องวิเครา
ะหพ์นัธุกรรม 

4.1.5 การสกดัตวัควบคมุที่ผลเป็นลบ (Extraction Negative Control) - 
(หรือสารละลายเปล่า) ตวัอย่างควบคมุส าหรบัการวเิคราะหท์ี่ไมม่ี DNA 
ตน้แบบและเป็นท่ีใชเ้พื่อตรวจสอบการปนเป้ือนตัง้แต่จากการแยกส่วนจนถึงส่วนสุ
ดทา้ยหรือท าการวเิคราะหต์ามล าดบั (Sequence Analysis) 
ตวัอยา่งควบคมุนีร้วมอยู่ในการวเิคราะหค์วบคู่ไปกบัตวัอยา่งที่เป็นท่ีสงสยัและ/หรือ
ตวัอยา่งที่รูจ้กั 

4.1.6 Genotype - โครงสรา้งทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชวีิตหรือเซลล ์
ซึ่งยงัหมายถงึอลัลีลเฉพาะที่สืบทอดที่ต  าแหน่งนิวเคลียรห์รือไมโตคอนเดรยี 

4.1.7 Heterozygous - ในการวเิคราะห ์STR 
อลัลีลที่ปรากฏเป็นรูปแบบที่มีจดุสงูสดุสองจดุและมีค่าเฉล่ียโดยทั่วไปของความสงู
ของจดุสงูสดุที่คลา้ยคลงึกนัเมื่อเปรียบเทียบกบัอลัลีลอื่น ๆ เรียกวา่ Heterozygous 

4.1.8 Homozygous - ในการวิเคราะห ์STR อลัลีลที่ปรากฏว่ามจีดุสงูสดุจดุเดยีวเรียกว่า 
Homozygous 

4.1.9 การวิเคราะหส์ าเนาจ านวนต ่า (Low Copy Number Analysis) – 
การวเิคราะหเ์พื่อใหไ้ดผ้ลลพัธจ์ากตวัอย่างที่มีคณุภาพ/ปรมิาณต ่ามาก 
ตวัอยา่งเช่นโดยการใชว้งจร PCR 
การปรบัใชค้วามเขม้ขน้ของสารละลายที่ต่างกนัเป็นตน้ 

4.1.10 Mitochondrial Haplotype – ล าดบัดีเอ็นเอที่ไดถ้กูระบใุนพืน้ท่ีของ DNA 
ที่อยู่ในไมโตรคอนเดรียอาโดยเฉพาะ 

4.1.11 PCR – ปฏิกิรยิาโพลีเมอเรสแบบลกูโซ่ 



4.1.12 การควบคมุ PCR เชิงลบ – 
วิธีการควบคมุการวิเคราะหท์ี่ใชใ้นการตรวจจบัการปนเป้ือนของ DNA 
จากสารประกอบที่มีหนา้ที่ท  าการขยาย 
การควบคมุนีป้ระกอบดว้ยสารประกอบเพียงอย่างเดียวไมม่ีการเพิ่ม DNA ตน้แบบ 
การควบคมุนีร้วมการวิเคราะหค์วบคู่ไปกบัตวัอย่างที่ยงัเป็นท่ีสงสยัและ/หรือตวัอยา่ง
ที่รูจ้กั 

4.1.13 การควบคมุเชิงบวก PCR – 
วิธีการการควบคมุการวิเคราะหท์ี่ใชใ้นการตรวจสอบวา่ PCR 
ด าเนินการอยา่งถกูตอ้งหรือไม่ 
การควบคมุนีป้ระกอบดว้ยสารประกอบท่ีมีหนา้ที่ท  าการขยายและตวัอยา่ง DNA 
ที่รูจ้กัอยู่แลว้ 
การควบคมุนีร้วมการวิเคราะหค์วบคู่ไปกบัตวัอย่างที่ยงัเป็นท่ีสงสยัและ/หรือตวัอยา่ง
ที่รูจ้กั 

4.1.14 จดุสงูสดุ – ส่วนของสามเหล่ียมที่แตกตา่งกนัของกราฟคลืน่ไฟฟ้า 
(Electropherogram) ที่แสดงขอ้มลูเหนือเสน้ฐานใหเ้ห็น ในการวเิคราะห ์STR 
การก าหนดจดุสงูสดุของอลัลีลพจิารณาจากขอบเขตที่ตัง้ไวใ้นซอฟตแ์วรก์ารวิเคร
าะหข์องอปุกรณ ์

4.1.15 ความสงูจดุสงูสดุ - (หรือระดบัความสงูสงูสดุ) 
จดุที่ความเขม้ของสญัญาณทีจ่ดุสงูสดุมีเยอะที่สดุ 

4.1.16 อตัราส่วนความสงูสงูสดุ - ในการวิเคราะห ์STR 
อตัราส่วนของขอบล่างความสงูของดา้นล่างของจดุสงูสดุถึงขอบบนของความสงูข
องจดุสงูสดุจะแสดงในรูปของอตัราส่วนจากรอ้ย (เปอรเ์ซ็นต)์ 

4.1.17 การท าซ า้ตามกนั (Short Tandem Repeats, STRs) - (หรือ Microsatellites) คือชิน้ส่วน 
Polymorphic ของ DNA ที่มีล าดบันิวคลีโอไทด ์ซ า้ ๆ กนัโดยทั่วไป 2-5 ชดุ 
การระบตุวัตนมกัจะใช ้STRs 
เนื่องจากจ านวนการซ า้กนัโดยปกติจะมีความแปรผนัสงูในดา้นประชากร 

4.1.18 Single Nucleotide Polymorphism (SNP) – ต าแหน่งเฉพาะของนวิคลีโอไทดบ์น DNA 
locus ที่แสดงใหเ้ห็นถึงความหลากหลายของนิวคลีโอไทด ์
ภายในกลุ่มประชากรหน่ึง ๆ (มกัจะเป็นชนิด Bi-allelic) SNPs 
สามารถน าไปใชส้ าหรบัการระบชุนิด การก าหนดตัง้คา่ประชากร / 
ภมูิภาคและการบงชีต้วัตนเฉพาะ 



4.1.19 Theta (Ɵ) - ตวัประมาณค่าทางสถิติ FST ของไรท ์(NRC, 1996) 
ที่ใชเ้พื่อแสดงโครงสรา้งทางพนัธกุรรมของประชากร 
ค่านีจ้ะถกูน ามาใชใ้นการแกไ้ขเพื่อใหเ้ขา้กบัสมการความนา่จะเป็นท่ีมีขอ้มลูอา้งอิ
งประชากรย่อยหลายชดุ 

4.2 มาตรฐานและแนวทางทั่วไปของ DNA 

4.2.1 หอ้งปฏิบตัิการ 

4.2.1.1 มาตรฐาน: หอ้งปฏิบตัิการตอ้งมี SOP 
ซึ่งครอบคลมุกระบวนการท าความสะอาดและฆา่เชือ้หรือลา้งส่ิงปนเป้ือนจากสถ
านท่ีและอปุกรณท์ัง้หมด 

4.2.1.2 มาตรฐาน: 
งานท่ีเก่ียวขอ้กบัคดีและงานท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัคดจีะตอ้งมีการด าเนินการแยกเชิ
งพืน้ท่ีหรือแยกชั่วคราว 

4.2.1.3 มาตรฐาน: 
จะตอ้งมีการก าหนดแบ่งสดัส่วนพืน้ท่ีของหอ้งปฏิบตัิการโดยออกแบบไหม้ีพืน้ท่ี
ส าหรบั Post- PCR และ Pre-PCR ใหช้ดัเจน 

4.2.1.4 มาตรฐาน: จะตอ้งไมม่ีการถ่ายโอนอปุกรณ ์ผลิตภณัฑ ์PCR 
และวสัดทุี่ตอ้งใชจ้ากพืน้ท่ี Post-PCR ไปยงัพืน้ท่ี Pre-PCR 
เวน้แตจ่ะมกีารจดัการลา้งส่ิงปนเป้ือนแลว้ 

4.2.2 การสกดัดีเอ็นเอ (DNA) 

4.2.2.1 มาตรฐาน: หอ้งปฏิบตัิการตอ้งมี SOP 
ที่จ าเป็นส าหรบัวธีิการสกดัทัง้หมดที่ใชใ้นหอ้งปฏิบตัิการ 

4.2.2.2 มาตรฐาน: ชดุสกดั DNA 
แต่ละชดุจะตอ้งมีชดุสกดัควบคมุผลเชิงลบอย่างนอ้ยหนึ่งชดุ 

4.2.2.3 มาตรฐาน: การสกดั DNA 
จากวสัดอุา้งอิงจะตอ้งท าการสกดัแยกโดยมีการแยก DNA 
ออกจากหลกัฐานโดยทางกายภาพหรือเป็นการชั่วคราว 

4.2.2.4 มาตรฐาน: 
เมื่อใดที่มีการเปรียบเทียบหลกัฐานหลายรายการส าหรบัการจบัคูต่วัตนเฉพาะช
นิดเช่นรายการท่ีถกูสงสยัเปรียบเทียบกบัหลกัฐานท่ีทราบค่านัน้ 
ชิน้ส่วนหลกัฐานแต่ล่ะชิน้จะตอ้งถกูด าเนินการตามกระบวนการโดยที่เป็นการ



ด าเนินการในเวลาที่ต่างกนัหรือในสถานท่ีต่างกนั 
(ไม่ท าการตรวจสอพรอ้มกนัในครัง้เดียว) 

4.2.2.5 ค าแนะน า: ตวัอย่างที่ใชใ้นการสอบทวนตดิตามชนดิ Trace sample 
ควรถกูสกดัและขยายก่อนที่จะท าการสกดัตวัอย่างที่มี DNA 
ส าเนาจ านวนสงูและตวัอย่างที่เป็นท่ีสงสยัควรถกูสกดัก่อนที่จะท าการสกดัวสัดุ
อา้งองิที่เก่ียวขอ้งและตวัอย่างที่รูจ้กั 

4.2.2.6 แนวทางแนะน า: 
ในการวิเคราะหท์ี่มีความอ่อนไหวต่อความเขม้ขน้ของตน้แบบควรท าการหาปริ
มาณตวัอยา่งก่อนท าการขยายภาพ 

4.2.3 การขยายภาพ 

4.2.3.1 มาตรฐาน: หอ้งปฏิบตัิการตอ้งมี SOP ที่รองรบัวิธีการท า PCR 
ทัง้หมดที่ตอ้งใชเ้ป็นประจ าในหอ้งปฏิบตัิการ 

4.2.3.2 มาตรฐาน: จะตอ้งมีการบนัทึกไพรเมอรท์ี่ใชไ้วใ้นแฟ้มคด ี

4.2.3.3 มาตรฐาน: 
ไพรเมอรท์ี่ใชเ้ป็นประจ าจะตอ้งผ่านการตรวจสอบเพื่อก าหนดขอบเขตชว่งของเ
งื่อนไข PCR 
ที่ยอมรบัไดแ้ละเพื่อประเมินความเป็นไปไดห้ากตอ้งเผชิญหนา้กบัผลทดสอบท่ีเ
ป็นบวกที่ไม่เป็นจรงิและผลทดสอบท่ีเป็นลบที่ไม่เป็นจรงิ 

หมายเหต:ุ ทดสอบสามารถรวมถึงวิธีการท่ีหลากหลาย 
ขึน้อยู่กบัการวิเคราะหท์ี่จะด าเนนิการ ตวัอย่างเช่น: 
การเจอืจางของกรอบตน้แบบ (Template เทมเพลต) ที่แตกต่างกนั, 
ความเขม้ขน้ของรเีอเจนต,์ อณุหภมูิในการหลอม, 
จ านวนรอบและการตรวจสอบความหลากหลายของสายพนัธุท์ี่น่าจะเป็นไปไดเ้
พื่อก าหนดความจ าเพาะ 

4.2.3.4 มาตรฐาน: การท า PCR 
แต่ละครัง้จะตอ้งรวมถงึการท าการสกดัตวัควบคมุเชิงลบและ PCR 
ควบคมุเชงิลบและบวก 

4.2.3.5 แนวทางแนะน า: 
ผลจากการควบคมุเชิงบวกควรท าใหเ้กิดจีโนไทป์ที่โดดเด่นเพื่อจะท าใหผู้ด้  าเนิ
นการพรอ้มที่จะก าหนดบงชีไ้ดว้า่มนัไม่ไดเ้ป็นแหล่งที่มาของการปนเป้ือน 



4.2.3.6 มาตรฐาน: ตวัควบคมุเชงิลบและเชิงบวก ของ PCR 
และการสกดัตวัควบคมุเชงิลบจะตอ้งไดร้บัการวิเคราะหโ์ดยใชต้วัอย่างจากหลกั
ฐานผ่านขัน้ตอนสดุทา้ย (เช่นการหาล าดบัหรือการก าหนดขนาดของชิน้ส่วน) 

4.2.4 การวิเคราะหแ์ละการตีความ 

4.2.4.1 มาตรฐาน: 
ผลลพัธท์ี่ไดจ้ะถกูปฏิเสธหากผลจากการควบคมุเชงิลบแสดงใหเ้ห็นการขยายและจีโน
ไทป์ที่เหมือนกบัตวัอย่างหลกัฐานทัง้หมด 

4.2.4.2 มาตรฐาน: หอ้งปฏิบตัิการจะตอ้งมีระเบยีบวิธีปฏิบตัิ SOPs 
ที่ครอบคลมุประเด็นดงัต่อไปนี:้ 

4.2.4.2.1 เมื่อตรวจสอบแลว้พบว่ามกีารปนเป้ือนในตวัควบคมุเชงิบวก 
ตวัควบคมุเชงิลบหรือในตวัอย่างที่ใชใ้นคด ี

4.2.4.2.2 การวเิคราะห ์การตีความและเกณฑข์ัน้ต ่าส าหรบัการยอมรบัขอ้มลู 
เช่นมีตวัอยา่งของตวับ่งชีค้ณุภาพของขอ้มลูรวมถึงคะแนน PHRED, 
ค่าความเขม้ของสญัญาณหรือความสงูจดุสงูสดุ 

4.2.4.3 แนวทางแนะน า: หอ้งปฏิบตัิการท่ีท างานกบั DNA 
ที่เส่ือมสภาพหรือมีจ านวนส าเนาต ่า ควรมี SOP 
เฉพาะที่กล่าวถงึการวิเคราะหท์ี่เฉพาะเจาะจงส าหรบัตวัอย่างชนดิดงักล่าวและก
ารตีความขอ้มลูที่ไดต้ามมา 

4.3 มาตรฐานและแนวทางการเรียงล าดับ 

4.3.1 มาตรฐาน: หอ้งปฏิบตัิการตอ้งมี SOPs ที่ครอบคลมุประเดน็ดงัต่อไปนี:้ 

4.3.1.1 การแกไ้ขและการเปรียบเทียบล าดบันิวคลีโอไทด ์

4.3.1.2 การปนเป้ือนตามล าดบัหรือสารผสม 

4.3.1.3 Heteroplasmy 
4.3.2 มาตรฐาน: การระบตุามอนกุรมวิธานโดยใชข้อ้มลูล าดบัจะรวมถงึการพจิารณา: 

4.3.2.1 
ความเหมาะสมของขอ้มลูอา้งอิงรวมถงึความเหมาะสมในการเป็นตวัแทนของสา
ยพนัธุท์ี่เก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลช้ิด 
4.3.2.2 การกระจายของระยะห่างทางพนัธกุรรมในหมู่ญาติที่สนิทที่สดุ 

4.3.2.3 ชวีภมูิศาสตรข์องสิ่งมีชวีติ ประวตัิชวีิตและอนกุรมวิธาน 

4.3.2.4 เชือ้ชาติ (Phylogenies) ที่ไดร้บัการระบเุผยแพร ่



4.3.3 มาตรฐาน: เมื่อมีการใชล้ าดบัจากฐานขอ้มลูสาธารณะ (เชน่จาก National Center for 
Biotechnology Information’s GenBank) นัน้ 
นกัวิเคราะหจ์ะตอ้งตระหนกัระวงัในเรื่องของความแปรปรวนของคณุภาพขอ้มลู
ในฐานขอ้มลูดงักล่าวและพยายามท าการประเมินความนา่เชื่อถือในเรื่องของ 
อนกุรมวิธาน (Taxa) ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

4.3.4 แนวทางแนะน า: 
การระบตุวัตนไม่ควรขึน้อยู่กบัล าดบัเดียวที่ไดจ้ากฐานขอ้มลูสาธารณะ 
ในกรณีที่ไม่ค่อยจะเกิดขึน้ แต่หากไม่มีขอ้มลูเพิม่เตมิอื่น ๆ 
ที่สามารถหาเพิ่มเติมไดใ้หเ้ขยีนระบุขอ้จ ากดันีไ้วใ้นบทสรุปของรายงาน 

4.3.5 มาตรฐาน: การประมาณทางสถิตขิอง Mitochondrial Haplotype Frequency 
จะตอ้งท าโดยการพิจารณาความเหมาะสมและความครบถว้นของขอ้มลูอา้งองิ
ที่มี 

4.4 มาตรฐาน STR และแนวทางปฏิบตัิทีแ่นะน า 

4.4.1 มาตรฐาน: หอ้งปฏิบตัิการตอ้งมีมาตรฐานกระบวนการท างาน (SOPs) 
ที่ครอบคลมุประเด็นดงัต่อไปนี:้ 

4.4.1.1 
การก าหนดเกณฑน์ิยามของความเขม้ของสญัญาณส าหรบัอลัลีลที่ใชใ้นการ
ก าหนดชนดิของยีน (Genotype) 
เกณฑค์วามเขม้ของสญัญาณเหล่านีถ้กูก าหนดคา่ที่ยอมรบัไดโ้ดยทั่วไปซึ่งขึน้
อยู่กบัแพลตฟอรม์การรวบรวมหรือการพิจารณาสงัเกตุที่ผ่านการตรวจทานภา
ยใน 
4.4.1.2 การก าหนดชดุเกณฑข์ัน้ต ่าส าหรบัการก าหนดอัลลีลและจีโนไท Genotype 
ที่จะรวมอยู่ในรายงานขัน้สดุทา้ย 

4.4.1.3 การก าหน Bin ส าหรบัการแจกแจงระบอุลัลีล 

4.4.1.4 แยกแยะชิน้ส่วนประกอบ (Artifacts) เช่น Shutter Peaks และ Pull-up Peaks 
จากจดุสงูสดุที่แทจ้รงิของอลัลีล (True Allele Peaks) 

4.4.1.5 การแยกแยะความแตกตา่งระหวา่งที่มาแบบแหล่งเดียว 
ที่มาจากหลายแหล่งและ Genotype ที่มีรายละเอยีดตวัตนเพียงแค่บางส่วน 

4.4.1.6 การใชส้ตูรที่มีการระบตุัง้ขึน้อยู่แลว้ (เช่น NRC, 1996) 
เพื่อค านวณความนา่จะเป็นของตวัตนเฉพาะ 



4.4.1.7 
การจดัการมอบหมายระบกุลุ่มประชากรรวมถงึการใชว้ิธีการทางสถิติที่เหมาะสมสนบัส
นนุ 
4.4.2 มาตรฐาน: 

มาตรฐานขนาดภายในจะตอ้งรนัดว้ยตวัอยา่งเพื่อท าใหเ้ป็นมาตรฐานความแต
กต่างของการยา้ยถิ่นสงูสดุ 
การก าหนดอลัลีลตวัอยา่งจะถกูน ามาใชเ้ท่านัน้หากอลัลีลที่ใหญ่ที่สดุและเล็กที่
สดุส าหรบัตวัอยา่งนัน้อยู่ในชว่งที่ครอบคลมุโดยขนาดมาตรฐานภายใน 

4.4.3 มาตรฐาน: เมื่อใดที่มีการใชข้อ้มลูรว่มกนัระหว่างหอ้งปฏิบตัิการ 
การเรียกแทนอลัลีลจะตอ้งเป็นหน่ึงเดยีวกนั (เช่น 
โดยการใชป้รมิานตวัอย่างการควบคมุคณุภาพของจีโนไทป์ที่รูจ้กัอยู่แลว้) 

4.4.4 มาตรฐาน: 
หอ้งปฏิบตัิการแต่ละแหง่จะตอ้งใชแ้ผงต าแหน่งที่ไดผ่้านการตรวจสอบจากกระบ
วนการภายในหอ้งปฏิบตักิารแลว้ 

4.4.5 มาตรฐาน: 
การค านวนประมาณความนา่จะเป็นขอแต่ล่ะชนิดจะตอ้งรวมถึงการปรบัเปล่ียนเ
พื่อรองรบัโครงสรา้งประชากรดว้ย 

หมายเหต:ุ 
ส าหรบัแท็กซ่าที่มขีอ้จ ากดัดา้นการเคล่ือนไหวหรือชนิดพนัธุท์ี่ไม่ไดม้ีการผสม
พนัธุแ์บบจบัคู่ทั่วไป (Non-panmictic Breeding) แลว้นัน้ 
ตอ้งจดัหา้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้งประชากรของสตัวช์นดินัน้ๆ 
เมื่อใดที่ไม่ทราบคา่ของ Theta ส าหรบัสายพนัธุใ์ด ๆ ก็ตาม 
จะตอ้งมีการปรบัค่าขอ้มลูแบบวทิีอนรุกัษ์นิยมและใชข้อ้มลูที่มีจากระบบ taxa 
ซึ่งคาดว่าวิธีนีจ้ะท าใหม้จี  านวนประชากรที่คลา้ยคลงึกนั 

4.4.6 มาตรฐาน: เมื่อใดก็ตามทมีีการท าการก าหนดประชากร 
การจดัใหฐ้านขอ้มลูมีขอ้มลูครอบคลมุถึงตวัแทนพืน้ท่ีครอบคลมุทางภมูิศาสต
รแ์ละการมีขนาดตวัอย่างที่เพยีงพอเป็นส่ิงส าคญั 
หากขนาดประชากรท่ีเหมาะสมไม่สามารถถกูน าไปรวมอยูใ่นการเปรียบเทียบบ
ทสรุปก็จะสะทอ้นความจรงินัน้ 

4.5 SNP มาตรฐานและแนวทาง 

4.5.1 มาตรฐาน: หอ้งปฏิบตัิการตอ้งมี SOPs ที่ครอบคลมุประเดน็ดงัต่อไปนี:้ 



4.5.1.1 การขยาย SNP (เช่น PCR แบบเรียลไทม,์ PCR 
เฉพาะส าหรบัอลัลีลแต่ล่ะชนิด) 

4.5.1.2 การก าหนดนยิามขอบเขตของชดุเกณฑข์ัน้ต ่าส าหรบัการก าหนด SNP 
(เช่น การจดักลุ่มดว้ยตวัควบคมุเชิงบวก ก าหนดความสงูขัน้ต ่าของจดุสงูสดุ) 
เกณฑเ์หล่านีใ้หถ้กูก าหนดโดยคา่ที่เป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไปตามแพลตฟอรม์กา
รรวบรวมหรือใหท้ าการก าหนดเชงิประจกัษ์โดยใชก้ารตรวจสอบภายในเป็นกา
รรบัรองความถกูตอ้ง 

4.5.1.3 
การแยกแยะความแตกต่างระหวา่งตวัอยา่งที่มีที่มาจากแหล่งเดยีวและตวัอย่างที่
มีแหล่งที่มาหลายแหล่ง 
4.5.1.4 การใชส้ตูรที่จดัตัง้ขึน้แนน่อนแลว้ (เช่น NRC, 1996) 
เพื่อท าการค านวณความน่าจะเป็นของกรบงชีแ้ต่ล่ะชนดิ 

4.5.1.5 
การมอบหมายประชากรรวมถงึการใชว้ิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการสนบัสนนุ. 

4.5.2 แนวทางแนะน า: 
การควบคมุเชิงบวกจะตอ้งรวมจโีนไทป์ที่เป็นไปไดท้ัง้หมดส าหรบัแต่ละต าแหน่ง
ไว ้
ซึ่งอาจจะมาจากตวัอย่างของจีโนไทป์ที่รูจ้กัอยู่แลว้หรือจากการสรา้งวสัดคุวบคุ
มเชงิบวกเทียมขึน้มา 

4.5.3 มาตรฐาน: 
เมื่อใดที่มีการใชอ้ิเล็กโตรโฟรีซิสของเสน้เลือดฝอยจะตอ้งจดัใหม้มีาตรฐานขน
าดทีใชภ้ายในหอ้งปฏิบตัิการถกูน าไปทดสอบด าเนินการรว่มกบักลุ่มตวัอย่างเ
พื่อท าใหค้วามแตกต่างของการเปล่ียนแปลงจดุสงูสดุเป็นเป็นปกติ 

4.5.4 มาตรฐาน: เมื่อใดก็ตามที่มีการแบ่งปันขอ้มลูระหวา่งหอ้งปฏิบตัิการการเรียก SNP 
อลัลีลจะตอ้งมีความกลมกลืน 
(เช่นโดยการใชต้วัอยา่งการควบคมุคณุภาพท่ีเป็นท่ีรูจ้กัgenotype) 

4.5.5 มาตรฐาน: 
หอ้งปฏิบตัิการแต่ละแหง่จะตอ้งใชแ้ผงต าแหน่งที่ผ่านการตรวจสอบรบัรองความ
ถกูตอ้งการคณะด าเนินการภายในแลว้ 

4.5.6 มาตรฐาน: 
การประมาณค่าความน่าจะเป็นของตวัตนแต่ล่ะชนดิจะตอ้งรวมถึงการปรบัโครงสรา้งประชากร
ดว้ย 



หมายเหต:ุ ส าหรบั Taxa 
ที่มีขอ้จ ากดัดา้นการเคล่ือนไหวหรือชนิดพนัธุท์ี่มีการผสมพนัธุแ์บบไม่สลบัคู่ค
วรจดัใหม้ีการประมาณค่าโครงสรา้งประชากรที่เก่ียวขอ้ง ส าหรบักรณีที่ Theta 
ไม่ไดเ้ป็นท่ีรูจ้กัเมื่อเทียบกบัสายพนัธุใ์ด ๆ 
จะตอ้งมีการปรบัค่าในแบบอนรุกัษ์นิยมเพิ่มเขา้ไปในกระบวนการโดยใชข้อ้มลู
ที่มีอยู่จาก Taxa ที่คาดวา่จะมีโครงสรา้งประชากรที่คลา้ยคลงึกนั 

4.5.7 มาตรฐาน: เมื่อใดก็ตามทมีีการท าการก าหนดประชากร 
การจดัใหฐ้านขอ้มลูมีขอ้มลูครอบคลมุถึงตวัแทนพืน้ท่ีครอบคลมุทางภมูิศาสต
รแ์ละการมีขนาดตวัอย่างที่เพยีงพอเป็นส่ิงส าคญั 
หากขนาดประชากรท่ีเหมาะสมไม่สามารถถกูน าไปรวมอยูใ่นการเปรียบเทียบบ
ทสรุปก็จะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความจรงินัน้ 

 


