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บทนํา
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ันทําใหสังคมโลกเกิดความเปล่ียนแปลงไป

ในหลายดาน แตในขณะเดียวกันความกาวหนาเหลาน้ันก็สงผลกระทบตอสังคม 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 จึงขอนําเสนอบทความเร่ือง 
“พยานหลักฐานทางนิติวทิยาศาสตร” ดังนี้ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร
“นิติวิทยาศาสตร” (Forensic Science) เปนการนําเอาความรูทางวิทยาศาสตรทุกสาขามาประยุกต

ใชเพ่ือประโยชนของการคล่ีคลายปญหาและการพิสูจนขอเท็จจริงในคดีความเพ่ือผลในการบังคับใชกฎหมาย
และการลงโทษ๑

โดยนติวิทิยาศาสตรสามารถจําแนกออกไดเปนสองประเภท คอื นติวิทิยาศาสตรทีเ่ปนวทิยาศาสตร
ธรรมชาติ เชน วชิาพสิจูนหลกัฐาน รวมถงึการตรวจสถานท่ีเกดิเหตแุละเกบ็รวบรวมวัตถพุยานในสถานท่ี

๑อารยา  กจิบญุ. หลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตรกบัการอาํนวยความยตุธิรรมในสังคม. ใน รายงานการอบรม ประจาํป ๒๕๕๘ 
หลกัสตูรหลกันติธิรรม : การอาํนวยความยตุธิรรมเพ่ือลดความเหล่ือมลํา้ทางสงัคม วทิยาลยัการยตุธิรรม สาํนกังานกจิการยตุธิรรม. หนา ๑.

พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
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๑๔๐

 พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร�

เกดิเหต ุและนติวิิทยาศาสตรทีเ่ปนวทิยาศาสตรประยกุต โดยการนาํความรูทางวิทยาศาสตรในสาขาตาง ๆ 
มาประยุกตใชใหเปนประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม เชน นิติเวชศาสตร นิติวิศวกรรมศาสตร 
นติิทนัตวทิยา 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 

บทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัพยานหลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตร
 ปจจบุนัไดมกีารนาํเอาพยานหลักฐานทางนิตวิทิยาศาสตรมาใชในกระบวนการยุตธิรรมมากข้ึน 

เนื่องจากเปนเร่ืองของหลักการและเหตุผลที่สามารถพิสูจนไดอยางเปนรูปธรรม โดยพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นมักจะเปนพยานวัตถุ ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงออกถึงขอเท็จจริงที่เกี่ยวพันกับ
ประเดน็แหงคดอียูในตวัของวตัถเุอง โดยไมตองมกีารซกัถามหรอืมขีอความทีต่องทาํความเขาใจดงัเชน
พยานบคุคลหรอืพยานเอกสาร โดยการตคีวามพยานวตัถเุพือ่รบัฟงขอเท็จจรงิน้ันสามารถทาํไดสองวธิี 
คอื ถาการตรวจพยานวัตถนุัน้เปนสิง่ทีค่นธรรมดาสามัญสามารถเขาใจและตีความไดโดยใชความรูสามญั 
ศาลจะทําการตรวจพยานวัตถุแลววินิจฉัยดวยความรูและดุลพินิจของศาลเอง โดยไมตองมีพยานอื่น
มาเบิกความอธิบายสิ่งที่พยานวัตถุนั้นนําเสนอ แตถาการตรวจพยานวัตถุนั้นเปนสิ่งที่ตองอาศัยความรู 
ความชํานาญจากผูทีม่คีวามรูในศาสตรแขนงใดแขนงหนึง่ หรอืผูทีม่ปีระสบการณเปนพิเศษ จึงจะสามารถ
ตีความในส่ิงที่พยานวัตถุนั้นนําเสนอได ดังนี้ศาลอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญหรือคูความอาจอางผูมีความรู
เชี่ยวชาญมาทําการพิสูจนพยานวัตถุน้ันเพื่อแสดงความเห็นตอศาลได๒ ซ่ึงการรับฟงพยานหลักฐาน
ทางนติิวทิยาศาสตรสามารถแยกออกไดเปนการรบัฟงพยานหลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตรในคดแีพงและ
การรับฟงพยาน หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในคดีอาญา ดังนี้

๑. คดแีพง การรบัฟงพยานหลกัฐานทางนิตวิทิยาศาสตรในคดแีพงนัน้ ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณา
ความแพง มาตรา ๑๒๘/๑ บัญญัติวา

“มาตรา ๑๒๘/๑ ในกรณทีีจํ่าเปนตองใชพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตรเพือ่พสิจูนขอเทจ็จรงิใด
ที่เปนประเด็นสําคัญแหงคดี เม่ือศาลเห็นสมควรหรือเม่ือคูความฝายใดฝายหน่ึงรองขอ ศาลมีอํานาจ
สั่งใหทําการตรวจพิสูจนบุคคล วัตถุหรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรได

๒คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. (๒๕๕๙). การพัฒนาแนวทางการรับฟงพยานหลักฐานทาง
นิติวิทยาศาสตรเพื่อพิสูจนความจริงในคดี (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ). สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สํานักงานศาลยุติธรรม. หนา ๑.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรจะสามารถพิสูจนใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่ทําให
ศาลวินิจฉัยช้ีขาดคดีไดโดยไมตองสืบพยานหลักฐานอื่นอีก เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใด
ฝายหน่ึงรองขอ ศาลอาจส่ังใหทาํการตรวจพิสจูนตามวรรคหนึง่โดยไมตองรอใหถงึวันสบืพยานตามปกติกไ็ด

 ในกรณีทีก่ารตรวจพิสูจนตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจําเปนตองเก็บตวัอยาง เลอืด เนือ้เยือ่ 
ผวิหนงั เสนผมหรอืขน ปสสาวะ อจุจาระ นํา้ลายหรอืสารคดัหลัง่อืน่ สารพนัธกุรรม หรอืสวนประกอบอ่ืน
ของรางกาย หรอืส่ิงทีอ่ยูในรางกายจากคูความหรือบคุคลใด ศาลอาจใหคูความหรือบคุคลใดรับการตรวจพิสจูน
จากแพทยหรือผูเช่ียวชาญอ่ืนได แตตองกระทําเพียงเทาที่จําเปนและสมควร ทั้งนี้ ถือเปนสิทธิของ
คูความหรือบุคคลนั้นที่จะยินยอมหรือไมก็ได

ในกรณีที่คูความฝายใดไมยินยอมหรือไมใหความรวมมือตอการตรวจพิสูจนตามวรรคหน่ึง
หรือวรรคสอง หรือไมใหความยินยอมหรือกระทําการขัดขวางมิใหบุคคลท่ีเกี่ยวของใหความยินยอม
ตอการตรวจเก็บตัวอยางสวนประกอบของรางกายตามวรรคสาม ก็ใหสันนิษฐานไวกอนวาขอเท็จจริง
เปนไปตามที่คูความฝายตรงขามกลาวอาง

คาใชจายในการตรวจพิสจูนตามมาตราน้ี ใหคูความฝายทีร่องขอใหตรวจพิสจูนเปนผูรบัผดิชอบ
โดยใหถอืวาเปนสวนหน่ึงของคาฤชาธรรมเนียม แตถาผูรองขอไมสามารถเสียคาใชจายไดหรอืเปนกรณี
ที่ศาลเปนผูสั่งใหตรวจพิสูจน ใหศาลสั่งจายตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด 
สวนความรับผิดในคาใชจายดังกลาวใหเปนไปตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๖๑”๓ 

  ๒. คดีอาญา การรับฟงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในคดีอาญา สามารถแบงออกได
เปนการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในชั้นพนักงานสอบสวน และการตรวจพิสูจน
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในชั้นพิจารณาคด ีกลาวคือ

(๑) การตรวจพิสจูนพยานหลักฐานทางนิตวิทิยาศาสตรในช้ันพนกังานสอบสวน ประมวลกฎหมาย
วิธีพจิารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑/๑ บัญญัติวา

๓แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที ่๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
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 พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร�

“มาตรา ๑๓๑/๑ ในกรณทีีจ่าํเปนตองใชพยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร เพือ่พสิจูนขอเท็จจรงิ
ตามมาตรา ๑๓๑ ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจใหทําการตรวจพิสูจนบุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด ๆ 
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรได

ในกรณคีวามผดิอาญาทีม่อีตัราโทษจาํคกุอยางสงูเกนิสามป หากการตรวจพสิจูนตามวรรคหนึง่
จาํเปนตองตรวจเก็บตวัอยางเลอืด เนือ้เยือ่ ผวิหนงั เสนผมหรือขน น้ําลาย ปสสาวะ อจุจาระ สารคัดหลัง่
สารพันธกุรรมหรือสวนประกอบของรางกายจากผูตองหา ผูเสียหายหรือบคุคลท่ีเก่ียวของ ใหพนักงาน
สอบสวนผูรบัผดิชอบมีอาํนาจใหแพทยหรอืผูเชีย่วชาญดําเนินการตรวจดังกลาวได แตตองกระทําเพียง
เทาที่จําเปนและสมควรโดยใชวิธีการท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวดนอยท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได ทั้งจะตอง
ไมเปนอันตรายตอรางกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น และผูตองหา ผูเสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
ตองใหความยินยอม หากผูตองหาหรือผูเสียหายไมยินยอมโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือผูตองหาหรือ
ผูเสียหายกระทําการปองปดขัดขวางมิใหบุคคลท่ีเกี่ยวของใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันสมควร 
ใหสันนิษฐานไวเบื้องตนวาขอเท็จจริงเปนไปตามผลการตรวจพิสูจนที่หากไดตรวจพิสูจนแลวจะเปน
ผลเสียตอผูตองหาหรือผูเสียหายนั้น แลวแตกรณี

คาใชจายในการตรวจพสูิจนตามมาตรานี ้ใหสัง่จายจากงบประมาณตามระเบยีบทีส่าํนกังาน
ตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิรรม หรือสาํนักงานอัยการสูงสดุ แลวแตกรณี กาํหนด
โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”๔

(๒) การตรวจพสูิจนพยานหลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตรในชัน้พจิารณาคด ีประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๔/๑ บัญญัติวา

“มาตรา ๒๔๔/๑ ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุก หากมีความจําเปนตองใช
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพือ่พิสจูนขอเท็จจริงใดท่ีเปนประเด็นสาํคญัแหงคดี ใหศาลมีอํานาจส่ัง
ใหทําการตรวจพิสูจนบุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรได

๔แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑.
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๑๔๓

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ในกรณทีีก่ารตรวจพิสจูนตามวรรคหน่ึง จาํเปนตองตรวจเก็บตวัอยางเลอืด เนือ้เยือ่ ผวิหนงั 
เสนผมหรอืขน นํา้ลาย ปสสาวะ อจุจาระ สารคดัหลัง่ สารพนัธุกรรมหรอืสวนประกอบของรางกายจาก
คูความหรือบคุคลใด ใหศาลมีอาํนาจส่ังใหแพทยหรอืผูเชีย่วชาญดําเนนิการตรวจดังกลาวได แตตองกระทํา
เพยีงเทาทีจ่าํเปนและสมควรโดยใชวธิกีารทีก่อใหเกิดความเจบ็ปวดนอยทีส่ดุเทาทีจ่ะกระทาํไดทัง้จะตอง
ไมเปนอันตรายตอรางกายหรอือนามยัของบคุคลนัน้ และคูความหรอืบุคคลทีเ่ก่ียวของตองใหความยนิยอม
หากคูความฝายใดไมยินยอมหรือกระทําการปองปดขัดขวางมิใหบุคคลที่เกี่ยวของใหความยินยอม
โดยไมมเีหตอุนัสมควร ใหสนันษิฐานไวเบือ้งตนวาขอเทจ็จรงิเปนไปตามทีคู่ความฝายตรงขามกลาวอาง

ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรสามารถพิสูจนใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่อาจทําให
ศาลวินจิฉยัชีข้าดคดีไดโดยไมตองสืบพยานหลักฐานอ่ืนอีก หรือมเีหตุอันควรเช่ือวาหากมีการเน่ินชากวาจะนํา
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรอันสําคัญมาสืบในภายหนาพยานหลักฐานน้ันจะสูญเสียไปหรือยาก
แกการตรวจพสิจูน เมือ่คูความฝายใดฝายหนึง่รองขอหรอืเมือ่ศาลเหน็สมควร ศาลอาจสัง่ใหทาํการตรวจพสิจูน
ทางวทิยาศาสตรตามความในวรรคหนึง่และวรรคสองไดทนัทโีดยไมจาํตองรอใหถงึกาํหนดวนัสบืพยาน
ตามปกติ ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม

คาใชจายในการตรวจพสิจูนตามมาตรานีใ้หสัง่จายจากงบประมาณตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”๕ 

ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
 ปจจบุนัประเทศไทยไดนาํเอาพยานหลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตรมาใชประกอบการพจิารณาคดี

เพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดีเปนไปอยางถูกตองและเปนที่ยอมรับของสังคมในหลายคดี เนื่องจาก
พยานหลกัฐานดังกลาวเปนพยานหลกัฐานทีน่าเชือ่ถอืมากกวาพยานบคุคลทีอ่าจมขีอจาํกดัดานความทรงจาํ
หรอือาจกลับคาํใหการได แตกตางจากพยานหลักฐานทางนิตวิทิยาศาสตรทีผ่ลการตรวจพิสจูนดวยวิทยาศาสตร
เปนขอเท็จจริงที่ไดจากตัวของวัตถุพยานท่ีเปล่ียนแปลงไดยากหากไดผานกระบวนการตรวจพิสูจนที่
ถูกตองและมีมาตรฐานแลว ดังนั้น การนําเอาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรมาใชในกระบวนการ
ยตุธิรรมจงึเปนทีย่อมรบักนัอยางกวางขวางและมแีนวโนมทีจ่ะนาํไปใชในการคนหาความจรงิ ในกระบวนการ
ยตุธิรรมมากขึน้ อยางไรกด็ ีถงึแมวาพยานหลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตรเปนพยานหลกัฐานที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปวามีความสําคัญมากในกระบวนการยุติธรรมปจจุบัน แตการใชพยานหลักฐานประเภทนี้ก็ยัง
มีปญหาในบางประการ กลาวคอื

(๑) ปญหาในการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึง่การรวบรวมพยานหลักฐานมคีวามสาํคญัตอการพจิารณา
พพิากษาคดขีองศาลเปนอยางมาก เพราะศาลจาํเปนตองใชขอเทจ็จรงิตามสาํนวนคดทีีเ่สนอมา ดังนั้น 
หากสํานวนฟองมีความบกพรองหรือไมครบถวนก็เปนการยากที่อํานวยความยุติธรรมได

(๒) ปญหาในการนาํพยานหลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตรไปใชในชัน้พจิารณาคด ี เน่ืองจากยงัไมมี
ความชดัเจนในทางปฏบิตัวิาพยานหลกัฐานทางวทิยาศาสตรซึง่จะนาํมาใชเปนพยานหลกัฐานในกระบวนการ

  ๕แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑.
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๑๔๔

 พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร�

ยตุธิรรมนัน้ตองนํามาใชในรปูแบบอยางไรและใชในกรณใีดบาง นอกจากนี ้ยงัมปีญหาเกีย่วกบัความนาเช่ือถอื
คุณสมบัติ และความเปนกลางของพยานผูเชี่ยวชาญอีกดวย

(๓) ปญหาเร่ืองทักษะ ความชํานาญ และจํานวนของบุคลากรในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
ซึง่ปญหา ดานบคุลากรนีก้อใหเกดิผลกระทบตอความเชือ่มัน่ของผลการตรวจพสิจูนพยานหลกัฐานทาง
นติิวทิยาศาสตรเปนอยางมาก โดยเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีดจิทิลัทีอ่าชญากรรมมีการพัฒนา
ไปอยางเร็ว แตการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานยังกระทําไดคอนขางยาก

(๔) ปญหาของตัวบทกฎหมายทีม่เีนือ้หาไมครอบคลุมหรือไมทนัตอพฒันาการของอาชญากรรม
และพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ใชในงานนิติวิทยาศาสตร  เชน มาตรา ๑๓๑/๑ ซ่ึงกําหนดใหอํานาจ
พนกังานสอบสวนไวอยางกวาง ๆ  ในการใชดลุพินิจเกีย่วกบัพยานหลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตร โดยไมมี
มาตรการหรือแนวทางบังคับใชกฎหมายอยางชัดเจน 

บทสรปุ
 พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรน้ันโดยมากเก่ียวของกับพยานวัตถุ ซึ่งมีจุดเดนคือ

ความเท่ียงตรงและแนนอนยากท่ีจะบดิเบอืนได ตางกบัพยานบุคคลท่ีอาจมขีอจาํกดัในการจดจําหรอือาจ
กลบัคาํใหการ อยางไรกต็าม การใชพยานหลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตรนัน้จะตองเริม่ตนใหความสาํคญัตัง้แต
ในข้ันตอนของการรวบรวมพยานหลักฐาน การเกบ็ตวัอยางพยานวตัถ ุทกัษะของบุคลากรทีป่ฏบิตัหินาที่ 
ความชาํนาญของพยานผูเชีย่วชาญ รวมทัง้จะตองมกีารพฒันากฎหมายทีเ่ก่ียวของกับการรบัฟงพยานหลกัฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร๖ใหทันกับสภาวการณ ตลอดจนจะตองสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาใหเปนที่แพรหลายอีกดวย เพื่อที่จะทําใหพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
เปนเครื่องมือในการอํานวยความยุติธรรมใหแกสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพตอไป

                                             

  ๖คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. เรื่องเดิม. หนา ๒
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