การเตรี ยมข้อมูลเบื้องต้นเป็ นสิ่ งสาคัญที่เจ้าหน้าที่ตารวจ
เจ้าของคดีตอ้ งทาคือ
1. เจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าของคดีตอ้ งมีการสอบปากคาผูเ้ สี ยหาย
พยาน ผูต้ อ้ งสงสัย ผูต้ อ้ งหา แล้วนาสาเนาบันทึกคาให้การ
ของคดีท้ งั หมดมาให้ขอ้ มูลแก่ผูช้ านาญการ พร้อมนาข้อมูล
อื่นๆที่มี ได้แก่
 ข้อมูลส่ วนตัวของผูเ้ ข้ารับการตรวจสอบในเรื่ อง สุ ขภาพ,
ประวัติการศึกษา, สถานการณ์ทางการเงิน, ประวัติครอบครัว,
สภาพความเป็ นอยู่
 แผนที่ในที่เกิดเหตุ
 บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุพร้อมภาพถ่ายในที่เกิดเหตุ
เช่น สภาพร่ องรอยที่คนร้ายทิ้งไว้ ร่ องรอยการงัดแงะ ทางเข้า
ออกของคนร้าย สภาพศพ สภาพบาดแผลที่ปรากฏ ฯลฯ
 รายงานผลการชันสู ตรของแพทย์หรื อผลการตรวจพิสูจน์
ของผูช้ านาญอื่นๆ
2. ผูช้ านาญการต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดของคดี และจะประสาน
เจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าของคดีเมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โดยข้ อมูล
ดังกล่ าวต้ องนามาให้ ก่อนที่จะมีการนัดหมายนาตัวผู้ต้องสงสั ย
มาเข้ าเครื่องจับเท็จอย่ างน้ อย 2-3 วัน
3. เมื่อผูช้ านาญการได้ขอ้ มูลเพียงพอที่จะดาเนินการได้ จะประสาน
ไปยังเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าของคดี เพื่อนัดวันนาผูต้ อ้ งสงสัย พยาน
ฯลฯ มาเข้าเครื่ องจับเท็จ โดยเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าของคดี ต้อง
แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบและยินยอมที่จะมาเข้าเครื่ องจับเท็จ

.......หากผูเ้ ข้ารับการตรวจสอบไม่ได้เป็ นคนไทยแต่กาเนิด
ทาให้ไม่เข้าใจภาษาไทยอย่างลึกซึ้ ง ความหมายของคาย่อม
ไม่ก่อให้เกิดความรู ้สึกทางอารมณ์ และอาจเข้าใจผิดในเรื่ อง
ความหมายและการสื่ อสาร ดังนั้น จึงควรใช้ล่ามซึ่ งต้องเลือก
สรรผูม้ ีความเข้าใจในลักษณะงาน มิฉะนั้นผลการตรวจก็ยาก
ที่จะเชื่อถือได้ ซึ่ งหากเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าของคดีเป็ นล่าม
ได้เองก็จะเกิดผลดีเพราะทราบเรื่ องราวเป็ นอย่างดี และอาจ
เป็ นที่เชื่อถือของผูเ้ ข้ารับการตรวจสอบ
……ทั้งนี้ผลได้ผลเสี ยจะเป็ นอย่างไร เจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าของ
คดีกบั ผูช้ านาญการ ควรจะปรึ กษาหารื อกันก่อนที่จะลงมือ
ทาการตรวจสอบ

หมายเหตุ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ ต้ องมีการ
สอบปากคาในคดีมาให้ ก่อน แล้ วจึงนัดหมายวัน
เวลานาตัวบุคคลมาเข้ าเครื่องจับเท็จพร้ อมกับ
หนังสื อส่ งตัวบุ คคลดังกล่ าวมิเช่ นนั้นจะเสี ยเวลา
นัดหมายใหม่ หากติดขัดประการใดกรุณาแจ้ งให้
ผู้ชานาญการทราบล่ วงหน้ า
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สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้นาเครื่ องจับเท็จ
ที่ดาเนินการโดยผูช้ านาญการของสานักงานนิติ
วิทยาศาสตร์ ตารวจ เพื่อช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่
ตารวจใช้เป็ นเครื่ องมือดาเนินการทางวิทยาการ
เพื่อได้ขอ้ เท็จจริ งและพยานหลักฐานโดยเครื่ องมือ
ที่ทนั สมัยและได้ผลในทางคดี

อารมณ์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ องค์ประกอบ
ด้านสรี ระ, องค์ประกอบทางด้านการนึกคิด, องค์ประกอบ
ด้านการมีประสบการณ์ อารมณ์ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของร่ างกายคือ ความตึงเครี ยด, วิตกกังวล, ตื่นเต้น อารมณ์
เหล่านี้เกิดจาก
1. ความกลัว กลัวที่จะต้องถูกจับโกหกได้ จะต้องติดคุก,
เสี ยทรัพย์, เสี ยชื่อเสี ยง
2. ความสับสนขัดแย้งในความคิด ความรู ้สึกผิด คานึงถึง
ศีลธรรม โอกาสที่จะหลุดลอดจากการจับโกหกได้ มี
ความคิดเป็ น 2 แง่ ฯลฯ
3. ถามเหตุการณ์ในคดีซ่ ึ งกระตุน้ สภาวะอารมณ์ของผูเ้ ข้า
เครื่ องจับเท็จให้มีความรู ้สึกผิดเหมือนกับขณะที่กระทาผิด

เครื่ องจับเท็จหมายถึง เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ตรวจและ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทางสรี ระวิทยา ที่ไม่สามารถ
สังเกตเห็นจากภายนอกได้ โดยผลออกมาในรู ปของคลื่นกราฟ
และนากราฟนั้นมาวิเคราะห์ ซึ่ งบ่งบอกว่าบุคคลใดพูดจริ งหรื อ
พูดเท็จ

1.ใช้ตรวจสอบคาให้การของพยาน ผูเ้ สี ยหาย ผูต้ อ้ งสงสัย
ผูต้ อ้ งหา และผูเ้ ข้ารับการตรวจสอบ
2. สามารถแยกผูบ้ ริ สุทธิ์ ออกจากผูต้ อ้ งสงสัย
3. ในบางครั้งสามารถทาให้ผกู ้ ระทาผิดยอมรับสารภาพ
4. สามารถกาหนดแนวทางการสื บสวนได้อย่างถูกต้อง ช่วยเหลือ
พนักงานสอบสวนทาให้การคลี่คลายคดีรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
5. เป็ นพยานศาล

บุคคลทุกคนมีลกั ษณะเหมาะที่จะเข้ารับการตรวจสอบด้วยเครื่ องจับ
เท็จ เว้นแต่
1. บุคคลวิกลจริ ต ลักษณะบกพร่ องทางจิต
2. สตรี ต้ งั ครรภ์
3. บุคคลโรคพิษสุ ราเรื้ อรัง
4. บุคคลติดสารเสพติด
5. บุคคลปัญญาอ่อน
6. บุคคลที่เป็ นโรคหัวใจหรื อโรคทางสมองโรคลมชัก เว้นแต่ได้
รับคายินยอมจากแพทย์เจ้าของไข้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

1. เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าของคดีช้ แี จงให้บุคคลใดยินยอมรับการ
ตรวจสอบ จะต้องให้บุคคลนั้นเข้าใจว่าเครื่ องจับเท็จทางานอย่างไร
2. ระวังมิให้ผเู ้ ข้ารับการตรวจสอบเข้าใจว่าตนจะได้รับความเจ็บปวด
ทรมานเพราะการตรวจสอบ หรื อเครื่ องมือที่ใช้ตรวจสอบไม่บนั ทึก
ผลตามความเป็ นจริ ง
3. การชี้แจงให้ผรู ้ ับการตรวจสอบทราบหลักทางทฤษฎีที่กล่าวไว้ จะ
ไม่เสี ยหายแต่ประการใดและหากผูท้ ี่ได้รับการตรวจสอบใคร่ ที่จะ
ทราบข้อความอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น ก็ควรจะแนะนาให้รอถาม
จากผูช้ านาญการ ณ สถานที่ตรวจสอบ
4. ผูเ้ ข้ารับการตรวจสอบควรได้รับคาชี้แจงให้เข้าใจว่า ถ้าตนเป็ นผู ้
บริ สุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะต้องหวาดกลัว และแนะนาให้ผเู ้ ข้ารับการ
ตรวจสอบพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะจะต้องคอยตอบคาถามหลาย
ข้อ และจะต้องให้เวลาในการตรวจสอบนานพอสมควร
5. ควรชี้แจงให้ผเู ้ ข้ารับการตรวจสอบเข้าใจว่า ผูช้ านาญการเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิและมีคุณธรรม เพราะปัญหาเรื่ องความยุติธรรมสาคัญ
มาก ผูเ้ ข้ารับการตรวจสอบจะต้องวางใจในตัวผูช้ านาญการ
เช่นเดียวกับผูป้ ่ วยไว้ใจแพทย์

