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พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
บทนํา

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนน้ั ทําใหสงั คมโลกเกิดความเปลีย่ นแปลงไป
ในหลายดาน แตในขณะเดียวกันความกาวหนาเหลานัน้ ก็สง ผลกระทบตอสังคม โดยเฉพาะในดานปญหา
อาชญากรรมซึ่งมีการพัฒนารูปแบบที่สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนอาชญากรรมพื้นฐาน เชน
การลักทรัพย ทํารายรางกาย หรืออาชญากรรมพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะหรือองคกรอาชญากรรม เชน
การกอการราย การคามนุษย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร เปนตน ทําใหการพิสูจนพยานหลักฐาน
หาตัวผูกระทําความผิดกระทําไดยากมากขึ้น รูปแบบของพยานหลักฐานที่จะใชในการพิสูจนความผิด
จึงตองเปลี่ยนแปลงไป ไมอาจพึ่งพาเพียงพยานบุคคลไดดั่งในอดีต ดังนั้น จึงไดมีการนําหลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการพิสูจนพยานหลักฐานประกอบการวินิจฉัยคดี เพื่อคนหา
ตัวผูกระทําความผิดและผดุงไวซึ่งความยุติธรรม โดยการนําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใช
เพื่อสนับสนุนงานยุติธรรมนี้เปนศาสตรที่เรียกวา “นิติวิทยาศาสตร”
และเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในศาสตรดังกลาว ตลอดจนหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การพิสูจนพยานหลักฐาน คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความเรื่อง
“พยานหลักฐานทางนิติวทิ ยาศาสตร” ดังนี้

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร

“นิตวิ ทิ ยาศาสตร” (Forensic Science) เปนการนําเอาความรูท างวิทยาศาสตรทกุ สาขามาประยุกต
ใชเพือ่ ประโยชนของการคลีค่ ลายปญหาและการพิสจู นขอ เท็จจริงในคดีความเพือ่ ผลในการบังคับใชกฎหมาย
และการลงโทษ๑
โดยนิตวิ ทิ ยาศาสตรสามารถจําแนกออกไดเปนสองประเภท คือ นิตวิ ทิ ยาศาสตรทเี่ ปนวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ เชน วิชาพิสจู นหลักฐาน รวมถึงการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุและเก็บรวบรวมวัตถุพยานในสถานที่
อารยา กิจบุญ. หลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตรกบั การอํานวยความยุตธิ รรมในสังคม. ใน รายงานการอบรม ประจําป ๒๕๕๘
หลักสูตรหลักนิตธิ รรม : การอํานวยความยุตธิ รรมเพือ่ ลดความเหลือ่ มลํา้ ทางสังคม วิทยาลัยการยุตธิ รรม สํานักงานกิจการยุตธิ รรม. หนา ๑.
๑
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เกิดเหตุ และนิตวิ ทิ ยาศาสตรทเี่ ปนวิทยาศาสตรประยุกต โดยการนําความรูท างวิทยาศาสตรในสาขาตาง ๆ
มาประยุกตใชใหเปนประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม เชน นิติเวชศาสตร นิติวิศวกรรมศาสตร
นิตทิ นั ตวิทยา นิติเภสัชวิทยา นิติมนุษยวิทยา และนิติกีฏวิทยา
สําหรับในปจจุบันไดมีการนํานิติวิทยาศาสตรมาใชในการพิสูจนพยานหลักฐานดังนี้
- การตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการถายรูป
- การตรวจลายนิ้วมือ ฝามือ ฝาเทา
- การตรวจเอกสาร เชน ตรวจลายเซ็น ลายมือเขียน
- การตรวจอาวุธปน และกระสุนปนของกลาง
- การตรวจทางเคมี เชน ตรวจวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสารตาง ๆ
- การตรวจทางฟสิกส เชน ตรวจรองรอยการเฉี่ยวชนรถ
- การตรวจทางชีววิทยา เชน ตรวจเสนผม เลือด และตรวจรหัสพันธุกรรม (DNA)
- การตรวจทางนิติเวช
- การตรวจพิสูจนอาชญากรรมคอมพิวเตอร เชน การตัดตอสื่อบันทึกเสียง วีดิทัศน

บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับพยานหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร

ปจจุบนั ไดมกี ารนําเอาพยานหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตรมาใชในกระบวนการยุตธิ รรมมากขึน้
เนื่องจากเปนเรื่องของหลักการและเหตุผลที่สามารถพิสูจนไดอยางเปนรูปธรรม โดยพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นมักจะเปนพยานวัตถุ ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงออกถึงขอเท็จจริงที่เกี่ยวพันกับ
ประเด็นแหงคดีอยูใ นตัวของวัตถุเอง โดยไมตอ งมีการซักถามหรือมีขอ ความทีต่ อ งทําความเขาใจดังเชน
พยานบุคคลหรือพยานเอกสาร โดยการตีความพยานวัตถุเพือ่ รับฟงขอเท็จจริงนัน้ สามารถทําไดสองวิธี
คือ ถาการตรวจพยานวัตถุนนั้ เปนสิง่ ทีค่ นธรรมดาสามัญสามารถเขาใจและตีความไดโดยใชความรูส ามัญ
ศาลจะทําการตรวจพยานวัตถุแลววินิจฉัยดวยความรูและดุลพินิจของศาลเอง โดยไมตองมีพยานอื่น
มาเบิกความอธิบายสิ่งที่พยานวัตถุนั้นนําเสนอ แตถาการตรวจพยานวัตถุนั้นเปนสิ่งที่ตองอาศัยความรู
ความชํานาญจากผูท มี่ คี วามรูใ นศาสตรแขนงใดแขนงหนึง่ หรือผูท มี่ ปี ระสบการณเปนพิเศษ จึงจะสามารถ
ตีความในสิ่งที่พยานวัตถุนั้นนําเสนอได ดังนี้ศาลอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญหรือคูความอาจอางผูมีความรู
เชี่ยวชาญมาทําการพิสูจนพยานวัตถุนั้นเพื่อแสดงความเห็นตอศาลได๒ ซึ่งการรับฟงพยานหลักฐาน
ทางนิตวิ ทิ ยาศาสตรสามารถแยกออกไดเปนการรับฟงพยานหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตรในคดีแพงและ
การรับฟงพยาน หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในคดีอาญา ดังนี้
๑. คดีแพง การรับฟงพยานหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตรในคดีแพงนัน้ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพง มาตรา ๑๒๘/๑ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๒๘/๑ ในกรณีทจี่ าํ เปนตองใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพือ่ พิสจู นขอ เท็จจริงใด
ที่เปนประเด็นสําคัญแหงคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ ศาลมีอํานาจ
สั่งใหทําการตรวจพิสูจนบุคคล วัตถุหรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรได
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. (๒๕๕๙). การพั ฒ นาแนวทางการรั บ ฟ ง พยานหลั ก ฐานทาง
นิติวิทยาศาสตรเพื่อพิสูจนความจริงในคดี (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ). สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สํานักงานศาลยุติธรรม. หนา ๑.
๒
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ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรจะสามารถพิสูจนใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่ทําให
ศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีไดโดยไมตองสืบพยานหลักฐานอื่นอีก เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใด
ฝายหนึง่ รองขอ ศาลอาจสัง่ ใหทาํ การตรวจพิสจู นตามวรรคหนึง่ โดยไมตอ งรอใหถงึ วันสืบพยานตามปกติกไ็ ด
ในกรณีทกี่ ารตรวจพิสจู นตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสองจําเปนตองเก็บตัวอยาง เลือด เนือ้ เยือ่
ผิวหนัง เสนผมหรือขน ปสสาวะ อุจจาระ นํา้ ลายหรือสารคัดหลัง่ อืน่ สารพันธุกรรม หรือสวนประกอบอืน่
ของรางกาย หรือสิง่ ทีอ่ ยูใ นรางกายจากคูค วามหรือบุคคลใด ศาลอาจใหคคู วามหรือบุคคลใดรับการตรวจพิสจู น
จากแพทยหรือผูเชี่ยวชาญอื่นได แตตองกระทําเพียงเทาที่จําเปนและสมควร ทั้งนี้ ถือเปนสิทธิของ
คูความหรือบุคคลนั้นที่จะยินยอมหรือไมก็ได
ในกรณีที่คูความฝายใดไมยินยอมหรือไมใหความรวมมือตอการตรวจพิสูจนตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง หรือไมใหความยินยอมหรือกระทําการขัดขวางมิใหบุคคลที่เกี่ยวของใหความยินยอม
ตอการตรวจเก็บตัวอยางสวนประกอบของรางกายตามวรรคสาม ก็ใหสันนิษฐานไวกอนวาขอเท็จจริง
เปนไปตามที่คคู วามฝายตรงขามกลาวอาง
คาใชจา ยในการตรวจพิสจู นตามมาตรานี้ ใหคคู วามฝายทีร่ อ งขอใหตรวจพิสจู นเปนผูร บั ผิดชอบ
โดยใหถอื วาเปนสวนหนึง่ ของคาฤชาธรรมเนียม แตถา ผูร อ งขอไมสามารถเสียคาใชจา ยไดหรือเปนกรณี
ที่ศาลเปนผูสั่งใหตรวจพิสูจน ใหศาลสั่งจายตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด
สวนความรับผิดในคาใชจายดังกลาวใหเปนไปตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๖๑”๓
๒. คดีอาญา การรับฟงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในคดีอาญา สามารถแบงออกได
เปนการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในชั้นพนักงานสอบสวน และการตรวจพิสูจน
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในชั้นพิจารณาคดี กลาวคือ
(๑) การตรวจพิสจู นพยานหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตรในชัน้ พนักงานสอบสวน ประมวลกฎหมาย
วิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑/๑ บัญญัติวา
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

๓
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“มาตรา ๑๓๑/๑ ในกรณีทจี่ าํ เปนตองใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร เพือ่ พิสจู นขอ เท็จจริง
ตามมาตรา ๑๓๑ ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจใหทําการตรวจพิสูจนบุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด ๆ
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรได
ในกรณีความผิดอาญาทีม่ อี ตั ราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป หากการตรวจพิสจู นตามวรรคหนึง่
จําเปนตองตรวจเก็บตัวอยางเลือด เนือ้ เยือ่ ผิวหนัง เสนผมหรือขน นํา้ ลาย ปสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลัง่
สารพันธุกรรมหรือสวนประกอบของรางกายจากผูต อ งหา ผูเ สียหายหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของ ใหพนักงาน
สอบสวนผูร บั ผิดชอบมีอาํ นาจใหแพทยหรือผูเ ชีย่ วชาญดําเนินการตรวจดังกลาวได แตตอ งกระทําเพียง
เทาที่จําเปนและสมควรโดยใชวิธีการที่กอใหเกิดความเจ็บปวดนอยที่สุดเทาที่จะกระทําได ทั้งจะตอง
ไมเปนอันตรายตอรางกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และผูตองหา ผูเสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
ตองใหความยินยอม หากผูตองหาหรือผูเสียหายไมยินยอมโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือผูตองหาหรือ
ผูเสียหายกระทําการปองปดขัดขวางมิใหบุคคลที่เกี่ยวของใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหสันนิษฐานไวเบื้องตนวาขอเท็จจริงเปนไปตามผลการตรวจพิสูจนที่หากไดตรวจพิสูจนแลวจะเปน
ผลเสียตอผูตองหาหรือผูเสียหายนั้น แลวแตกรณี
คาใชจา ยในการตรวจพิสจู นตามมาตรานี้ ใหสงั่ จายจากงบประมาณตามระเบียบทีส่ าํ นักงาน
ตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิ รรม หรือสํานักงานอัยการสูงสุด แลวแตกรณี กําหนด
โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”๔
(๒) การตรวจพิสจู นพยานหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตรในชัน้ พิจารณาคดี ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๔/๑ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๔๔/๑ ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุก หากมีความจําเปนตองใช
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพือ่ พิสจู นขอ เท็จจริงใดทีเ่ ปนประเด็นสําคัญแหงคดี ใหศาลมีอาํ นาจสัง่
ใหทําการตรวจพิสูจนบุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรได
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑.

๔

๑๔๒

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ในกรณีทกี่ ารตรวจพิสจู นตามวรรคหนึง่ จําเปนตองตรวจเก็บตัวอยางเลือด เนือ้ เยือ่ ผิวหนัง
เสนผมหรือขน นํา้ ลาย ปสสาวะ อุจจาระ สารคัดหลัง่ สารพันธุกรรมหรือสวนประกอบของรางกายจาก
คูค วามหรือบุคคลใด ใหศาลมีอาํ นาจสัง่ ใหแพทยหรือผูเ ชีย่ วชาญดําเนินการตรวจดังกลาวได แตตอ งกระทํา
เพียงเทาทีจ่ าํ เปนและสมควรโดยใชวธิ กี ารทีก่ อ ใหเกิดความเจ็บปวดนอยทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะกระทําไดทงั้ จะตอง
ไมเปนอันตรายตอรางกายหรืออนามัยของบุคคลนัน้ และคูค วามหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของตองใหความยินยอม
หากคูความฝายใดไมยินยอมหรือกระทําการปองปดขัดขวางมิใหบุคคลที่เกี่ยวของใหความยินยอม
โดยไมมเี หตุอนั สมควร ใหสนั นิษฐานไวเบือ้ งตนวาขอเท็จจริงเปนไปตามทีค่ คู วามฝายตรงขามกลาวอาง
ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรสามารถพิสูจนใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่อาจทําให
ศาลวินจิ ฉัยชีข้ าดคดีไดโดยไมตอ งสืบพยานหลักฐานอืน่ อีก หรือมีเหตุอนั ควรเชือ่ วาหากมีการเนิน่ ชากวาจะนํา
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรอันสําคัญมาสืบในภายหนาพยานหลักฐานนั้นจะสูญเสียไปหรือยาก
แกการตรวจพิสจู น เมือ่ คูค วามฝายใดฝายหนึง่ รองขอหรือเมือ่ ศาลเห็นสมควร ศาลอาจสัง่ ใหทาํ การตรวจพิสจู น
ทางวิทยาศาสตรตามความในวรรคหนึง่ และวรรคสองไดทนั ทีโดยไมจาํ ตองรอใหถงึ กําหนดวันสืบพยาน
ตามปกติ ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม
คาใชจา ยในการตรวจพิสจู นตามมาตรานีใ้ หสงั่ จายจากงบประมาณตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”๕

ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
ปจจุบนั ประเทศไทยไดนาํ เอาพยานหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตรมาใชประกอบการพิจารณาคดี
เพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปอยางถูกตองและเปนที่ยอมรับของสังคมในหลายคดี เนื่องจาก
พยานหลักฐานดังกลาวเปนพยานหลักฐานทีน่ า เชือ่ ถือมากกวาพยานบุคคลทีอ่ าจมีขอ จํากัดดานความทรงจํา
หรืออาจกลับคําใหการได แตกตางจากพยานหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตรทผี่ ลการตรวจพิสจู นดว ยวิทยาศาสตร
เปนขอเท็จจริงที่ไดจากตัวของวัตถุพยานที่เปลี่ยนแปลงไดยากหากไดผานกระบวนการตรวจพิสูจนที่
ถูกตองและมีมาตรฐานแลว ดังนั้น การนําเอาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมาใชในกระบวนการ
ยุตธิ รรมจึงเปนทีย่ อมรับกันอยางกวางขวางและมีแนวโนมทีจ่ ะนําไปใชในการคนหาความจริง ในกระบวนการ
ยุตธิ รรมมากขึน้ อยางไรก็ดี ถึงแมวา พยานหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตรเปนพยานหลักฐานที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปวามีความสําคัญมากในกระบวนการยุติธรรมปจจุบัน แตการใชพยานหลักฐานประเภทนี้ก็ยัง
มีปญหาในบางประการ กลาวคือ
(๑) ปญหาในการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึง่ การรวบรวมพยานหลักฐานมีความสําคัญตอการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลเปนอยางมาก เพราะศาลจําเปนตองใชขอ เท็จจริงตามสํานวนคดีทเี่ สนอมา ดังนั้น
หากสํานวนฟองมีความบกพรองหรือไมครบถวนก็เปนการยากที่อํานวยความยุติธรรมได
(๒) ปญหาในการนําพยานหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตรไปใชในชัน้ พิจารณาคดี เนือ่ งจากยังไมมี
ความชัดเจนในทางปฏิบตั วิ า พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรซงึ่ จะนํามาใชเปนพยานหลักฐานในกระบวนการ
แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑.

๕

๑๔๓

พยานหลักฐานทางนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร

ยุตธิ รรมนัน้ ตองนํามาใชในรูปแบบอยางไรและใชในกรณีใดบาง นอกจากนี้ ยังมีปญ หาเกีย่ วกับความนาเชือ่ ถือ
คุณสมบัติ และความเปนกลางของพยานผูเชี่ยวชาญอีกดวย
(๓) ปญหาเรื่องทักษะ ความชํานาญ และจํานวนของบุคลากรในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ซึง่ ปญหา ดานบุคลากรนีก้ อ ใหเกิดผลกระทบตอความเชือ่ มัน่ ของผลการตรวจพิสจู นพยานหลักฐานทาง
นิตวิ ทิ ยาศาสตรเปนอยางมาก โดยเฉพาะสาขาทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีอ่ าชญากรรมมีการพัฒนา
ไปอยางเร็ว แตการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานยังกระทําไดคอนขางยาก
(๔) ปญหาของตัวบทกฎหมายทีม่ เี นือ้ หาไมครอบคลุมหรือไมทนั ตอพัฒนาการของอาชญากรรม
และพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ใชในงานนิติวิทยาศาสตร เชน มาตรา ๑๓๑/๑ ซึ่งกําหนดใหอํานาจ
พนักงานสอบสวนไวอยางกวาง ๆ ในการใชดลุ พินจิ เกีย่ วกับพยานหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร โดยไมมี
มาตรการหรือแนวทางบังคับใชกฎหมายอยางชัดเจน

บทสรุป

พยานหลั ก ฐานทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร นั้ น โดยมากเกี่ ย วข อ งกั บ พยานวั ต ถุ ซึ่ ง มี จุ ด เด น คื อ
ความเทีย่ งตรงและแนนอนยากทีจ่ ะบิดเบือนได ตางกับพยานบุคคลทีอ่ าจมีขอ จํากัดในการจดจําหรืออาจ
กลับคําใหการ อยางไรก็ตาม การใชพยานหลักฐานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตรนนั้ จะตองเริม่ ตนใหความสําคัญตัง้ แต
ในขัน้ ตอนของการรวบรวมพยานหลักฐาน การเก็บตัวอยางพยานวัตถุ ทักษะของบุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ นาที่
ความชํานาญของพยานผูเ ชีย่ วชาญ รวมทัง้ จะตองมีการพัฒนากฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการรับฟงพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร๖ใหทันกับสภาวการณ ตลอดจนจะตองสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาใหเปนที่แพรหลายอีกดวย เพื่อที่จะทําใหพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
เปนเครื่องมือในการอํานวยความยุติธรรมใหแกสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพตอไป

๖
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